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Uppdrag
Det kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett organ för överläggningar,
samråd och ömsesidig information mellan företrädare för
pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Rådet
är ett initierande och rådgivande, men inte beslutsfattande, organ.
KPR:s reglemente föreskriver följande:








Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som rör äldre
Rådet ska medverka vid förberedelser inför eventuell upphandling av
vårdgivare
Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och
förvaltningar
Rådet ska verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas
verksamhetsplanering
Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar
Rådet ska vara remissorgan i frågor som är av särskild vikt för pensionärerna
och ses som en resurs för nämnder och styrelser
Rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Verksamhetsåret 2016
KPR har haft 6 rådsmöten och 6 arbetsutskott under året.
Sammanträdena har präglats av hög närvaro av kunniga, intresserade och
engagerade ledamöter.
KPR har fått information av berörda tjänstemän, eller externa föreläsare och
haft möjlighet att vara delaktiga i flertalet frågor, bland annat följande:









Information från Lulebo AB:s VD
Information från socialnämndens ordförande
Information från stadsbyggnadsnämndens ordförande
Information från kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande
Information från fritidsförvaltningens chef
Information från socialförvaltningen
Information från kommunrevisionen
Information från kommundirektören
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliet






Yttrande över medborgarförslag om bussförbindelse mellan
Mjölkudden och Sunderby sjukhus
Yttrande över takbelopp inom äldreomsorgen
Yttrande över medborgarförslag om varmvattenbassäng
Yttrande över socialnämndens förslag till avgifter för serviceinsatser

Vidare har rådet genomfört ett studiebesök vid Rödkallens serviceboende
samt erhållit en utbildning om kommunal organisation och juridik av
kommunjuristen.
KPR konstaterar att man under verksamhetsåret inte tillställts remisser i den
utsträckning som avses i reglementet, vilket rådet anser måste förbättras för
att rådet ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
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Ordförande
Belopp, tkr
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