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1. Allmänt
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden för pensionärer och andra. Kommunen ska också i nära samverkan med
organisationer främja goda miljöer i kommunen.
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är referensgrupp och rådgivande organ till Gislaveds
Kommun. Det är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och
företrädare för pensionärsorganisationerna. Det är därför angeläget att rådet ges reella
möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
KPR har som referens- och rådgivande grupp inte ställning som kommunal nämnd eller
styrelse.

2. Arbetsuppgifter
Kommunen skall samråda och informera om verksamheten, planerade förändringar samt
resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.
Kommunen ska inhämta synpunkter från KPR i tidigt skede så att rådets synpunkter och
förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.
Därigenom ges pensionärsorganisationerna genom rådet en större delaktighet i samhällets
insatser. Pensionärsorganisationernas representanter kan i rådet aktivt arbeta för
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till
lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör äldres förhållanden i samhället.

3. Kommunala pensionärsrådets sammansättning
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till Socialnämnden. Ordförande och vice
ordförande i pensionärsrådet är Socialnämndens ordförande och1:e vice ordförande.
De lokalföreningar för pensionärer som bedriver en organiserad verksamhet inom
kommunen, tillhör en riksorganisation som är öppen för alla pensionärer, äger rätt till
representation i KPR. Varje pensionärsförening utser en (1) ledamot och en (1) ersättare.
Pensionärsföreningarnas ledamöter utses för samma tid som förtroendevalda, ska bo och
verka i Gislaveds kommun.
Tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare utses av socialnämnden. En (1) ledamot och en (1)
ersättare utses av kommunstyrelsen. Andra tjänstemän och politiker kan adjungeras till KPR.

4. Övrigt
Pensionärsrådets ledamöter erbjuds utbildning vid ny mandatperiod. Rådet sammanträder
fyra gånger per år då ersättning utgår enligt gällande beslut.

