Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2016-06-07

§ 200
Förfrågan om sammanträdesarvode till ledamöter i
kommunala pensionärsrådet.
(ARGUS § 23) KS 2015-413

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsgivarutskottets förslag
Arbetsgivarutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå förfrågan från kommunala pensionärsrådet.
Beslutsunderlag
Förfrågan från kommunala pensionärsrådet, 2015-12-21
Socialnämnden, Organisation och arbetsformer för Kommunala Pensionärsrådet i
Falkenberg, 2014-08-27
Sammanfattning av ärendet
Kommunala pensionärsrådet (KPR) har hos kommunstyrelsen begärt om att
sammanträdesarvode skall utgå till ledamöter i KPR i likhet med det som gäller för övriga
styrelser och nämnder i kommunen. KPR menar att detta är skäligt utifrån den betydelse
man har när det gäller att tillvarata pensionärers behov och intressen i den kommunala
beslutsprocessen och den tidskrävande research som krävs för att ledamöterna skall hålla
sig uppdaterade.
Dokumentet Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenberg
kommun gäller enbart för de förtroendevalda som utsetts av komunfullmäktige. Vanligtvis
finns för dessa en budget som baseras på de kostnader som uppstår. För övriga
samrådsorgan utgår ingen ersättning enligt dessa regler.
För KPR har socialnämnden fastställt Organisation och arbetsformer för Kommunala
pensionärsrådet i Falkenberg där bland annat följande behandlas:
”Varje politiskt obunden pensionärsorganisation i kommunen, som tillhör en

riksorganisation och vars medlemstal lokalt överstiger 50 medlemmar, får representeras av
en ledamot och en ersättare. Organisation vars medlemstal lokalt överstiger 1 000
medlemmar får representeras av ytterligare en ledamot och en ersättare.
Pensionärsorganisationernas representanter i pensionärsrådet utses av och representerar
sina organisationer.
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Forts § 200
Ledamot eller ersättare bör inte samtidigt ha uppdrag i beslutande kommunala nämnder
och styrelser.
Ledamöterna och ersättarna väljs för fyra år räknat från 1 januari året efter det år då val av
kommunfullmäktige har ägt rum. Ersättarna ersätter ordinarie ledamot från
pensionärsorganisationerna som avgår under mandatperioden.
De politiska ledamöterna i pensionärsrådet består av två representanter från socialnämnden
med ersättare och en representant från kommunstyrelsen med ersättare.
Ersättningar

Reseersättning till ledamöter som representerar pensionärsorganisationer utgår enligt de
bestämmelser som gäller för förtroendevalda i kommunen. Till vice ordförande, utsedd av
pensionärsorganisationerna, utgår även kommunalt sammanträdesarvode för deltagande i
pensionärsrådets sammanträden. Inga andra ersättningar utgår. ”
KPR har representanter från SPF (2+2), PRO (2+2), PRG (1+1), SPRF (1+1) och SKPF
(1+1) och skall enligt bestämmelserna sammanträda minst 6 ggr per år.”
Ekonomi
I det fall beslut tas om att arvodera och ge ersättning till ledamöter som inte utsetts av
kommunfullmäktige bör ärendet först utredas noggrant, inte minst ekonomiskt. Det torde
innebära vissa svårigheter att enbart arvodera vissa samrådsorgan, utan en utredning bör
göras över vilka som finns och deras verksamhet. Kostnaden för KPR kan uppskattas till
cirka 80 tkr. per år vid sex sammanträden och hög närvaro. Därtill finns kommunala
handikapprådet inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Möjligtvis kan kostnaderna
begränsas i det fall antalet representanter minskar.
Övervägande
Kommunens ersättningsbestämmelser bör enbart gälla för de förtroendevalda som utsetts
av kommunfullmäktige. I det fall denna inriktning ska ändras bör beaktas att liknande
samrådsorgan kan komma att rikta samma önskemål och enligt likhetsprincipen torde det
vara svårt att enbart ge ersättning till vissa. Kostnaden för dessa ersättningar bör
dessförinnan beräknas och budgeteras. Kommunens ersättningar bygger på grunden att
ingen ska förlora på sitt uppdrag och för vissa organ torde inte inkomstförlusten vara så
stor. Om man – som i socialnämndens riktlinjer – enbart inriktar sig på i första hand
reseersättning behövs ändå utredas omfattning av verksamheten.
I förfrågan görs en jämförelse med övriga styrelser och nämnder i kommunen. Man bör
dock beakta att uppdragen är helt olika. Den beslutsprocess som en nämnd har som främsta
uppgift är ett samrådsorgan helt befriat från.
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Forts § 200
Personalavdelningen föreslår att avslå förfrågan om att sammanträdesarvode ska utgå till
ledamöterna i kommunala pensionärsrådet och att grunden till detta är att Bestämmelser om
ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun enbart gäller för de
förtroendevalda, som utsetts av kommunfullmäktige.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2016-06-08 och anslaget 2016-06-08.
Utdragsbestyrkande
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Hemställan om att sammanträdesarvode utgår till ledamöter i KPR
Vid möte i KPR har beslutats att begära att sammanträdesarvode utgår till ledamöterna i
KPR i likhet med det som gäller för övriga styrelser och nämnder i kommunen.
... Kommunala pensionärsradet ska informeras om frågor som gäller äldre och ge pensionä
rerna inflytande i kommunernas nämnder och styrelser Rådet kan ta initiativ till nya pensionärsfrägor i kommunen. Det ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapssprid
ning. Innan kommunen fattar bindande beslut som gäller pensionärer ska rådet informeras
och ges möjlighet att lägga fram sina synpunkter... (ur Falkenbergs kommuns hemsida).

Av tjänsteskrivelse 2015-04-08. Mattias Törngren, utgör gruppen 65 år och äldre cirka en
fjärdedel av kommunens befolkning ett förhållande som syns öka för varje år.
Det är således utom all tvivel att KPR har stor betydelse när det gäller att tillvarataga pen
sionärers behov och intressen i den kommunala beslutsprocessen. Avgörande är den
tidskrävande research som krävs för att ledamöterna skall hålla sig uppdaterade. Det är där
för skäligt att sammanträdesarvode utgår till ledamöterna såsom sker till övriga styrelser och
nämnder.

ianss/Dii

v. ordf.

Organisation och arbetsformer för Kommunala pensionärsrådet
i Falkenberg
Gäller från 2015-01-01.
Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och
nämnder.
Syfte

Kommunala pensionärsrådet
•
•
•
•
•
•
•

ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
ska hållas informerat vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar
ska verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas
verksamhetsplanering
kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar
ska vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna
ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Arbetsuppgifter

Kommunens företrädare ska informera pensionärsrådet om planer och förändringar som berör
pensionärerna och därvid inhämta synpunkter i ett så tidigt skede att rådets synpunkter kan
påverka ärendenas handläggning i aktuella nämnder och styrelser. Därigenom ges
pensionärerna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.
Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av
det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet. Således ska
pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer.
Tillfälliga referensgrupper bör tillsättas för nya aktuella projekt.
Representanter för pensionärsrådet ska beredas tillfälle att yttra sig över förslag i
socialnämndens budgetarbete vad gäller äldrevården. Härigenom undviks
meningsmotsättningar gällande verksamheten längre fram.
Sammansättning

Kommunala pensionärsrådet är administrativt knutet till socialnämnden.
Varje politiskt obunden pensionärsorganisation i kommunen, som tillhör en riksorganisation
och vars medlemstal lokalt överstiger 50 medlemmar, får representeras av en ledamot och en
ersättare. Organisation vars medlemstal lokalt överstiger 1000 medlemmar får representeras
av ytterligare en ledamot och en ersättare.
Pensionärsorganisationernas representanter i pensionärsrådet utses av och representerar sina
organisationer.
Ledamot eller ersättare bör inte samtidigt ha uppdrag i beslutande kommunala nämnder och
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styrelser.
Ledamöterna och ersättarna väljs för fyra år räknat från 1 januari året efter det år då val av
kommunfullmäktige har ägt rum. Ersättarna ersätter ordinarie ledamot från
pensionärsorganisationerna som avgår under mandatperioden.
De politiska ledamöterna i pensionärsrådet består av två representanter från socialnämnden
med ersättare och en representant från kommunstyrelsen med ersättare.
Organisation och arbetsformer

Socialnämnden utser ordförande i pensionärsrådet och pensionärsrådet utser bland
pensionärsföreträdarna vice ordförande.
Presidiet ska bestå av ordförande, vice ordförande och sekreterare med uppgift att
administrativt förbereda pensionärsrådets kommande möten samt att kalla till extra
pensionärsråd.
När pensionärsrådet avger yttrande i egenskap av remissorgan deltar de kommunala
representanterna ej i besluten.
Socialförvaltningen tillhandahåller sekreterare och kansliservice till pensionärsrådet och dess
presidium.
Sammanträden och protokoll

Pensionärsrådet sammanträder minst sex gånger om året. Extra sammanträde kan hållas vid
behov. Vid sammanträdena deltar ersättarna vid förhinder för ordinarie ledamot som själv
underrättar sin ersättare.
Skriftlig kallelse med föredragningslista och handlingar i ärenden som ska behandlas utsänds
till ledamöterna senast 14 dagar före sammanträdena, så att ev. ersättare kan inkallas.
Vid sammanträdena förs protokoll som justeras av pensionärsrådets ordförande, vice
ordförande och en ledamot från pensionärsorganisation.
Protokollsutdrag tillställs nämnder och övriga som är berörda av protokollsintagna beslut.
Protokoll delges ledamöter och ersättare i pensionärsrådet samt publiceras på kommunens
hemsida senast 14 dagar efter sammanträdena. Protokollet ska även skickas till samtliga
lokala pensionärsföreningar.
Kallelse till socialnämndens, kommunstyrelsens och dess arbetsutskotts sammanträden ska
fortlöpande sändas till pensionärsrådets ordförande och vice ordförande.
Ersättningar

Reseersättning till ledamöter som representerar pensionärsorganisationer utgår enligt de
bestämmelser som gäller för förtroendevalda i kommunen. Till vice ordförande, utsedd av
pensionärsorganisationerna, utgår även kommunalt sammanträdesarvode för deltagande i
pensionärsrådets sammanträden. Inga andra ersättningar utgår.
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Utbildning

Ledamöter i pensionärsrådet kan erbjudas delta i utbildning, seminarier och studieresor som
berör pensionärsorganisationernas uppdrag i pensionärsrådet. Deltagande i utbildning beslutas
av socialnämndens presidium och berättigar inte till arvode.
Ändring av arbetsordning

Ändring av detta dokument kan aktualiseras av pensionärsrådet, kommunstyrelsen och
socialnämnden.
Fastställelse

Organisation och arbetsformer för kommunala pensionärsrådet fastställs av socialnämnden.
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