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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen respektive Uppsala stadshus ABs styrelse föreslås besluta 

att  godkänna avtal med Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd enligt bilaga 1, 

Därutöver föreslås kommunstyrelsen besluta 

att fastställa föreskrifter för det kommunala pensionärsrådet enligt bilaga 2 

Ärendet 
Kommunen ingick 2003 ett avtal med Uppsala pensionärers samarbetsråd (UPS). Genom att 
kommunens organisation har förändrats har det funnits ett behov att uppdatera avtalet.  

Ett förslag till avtal har utarbetats av företrädare för kommunledningskontoret och 
äldreförvaltningen tillsammans med ordföranden i kommunala pensionärsrådet. Överläggning 
har skett med ordföranden i UPS.  

I samma process har föreskrifterna för det kommunala pensionärsrådet uppdaterats. 

Föredragning 
Förslaget till samverkansavtal är i allt väsentligt en uppdatering av det avtal som gjordes år 
2003. Det syftar till att tillföra kommunen den kunskap och erfarenhet pensionärsrörelsen 
besitter och att underlätta för pensionärsrörelsen att tillvarata äldres intressen i den 
kommunala planeringen och verksamheten.  

I avtalet anges att kommunstyrelsen, nämnderna och Uppsala stadshus AB ska finna sina 
samarbetsformer tillsammans med UPS. Här ingår att finna en form för att låta 
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pensionärrörelsen genom UPS ta del av handlingar till sammanträden. Det understryks att i 
viktiga ärenden som Mål och budget ska UPS få tidig information. 

Avtalet anger att ett pensionärsråd ska finnas och att pensionärsrörelsens representanter ska 
ersättas på motsvarande sätt som kommunens förtroendevalda.  

Ärendet föreläggs såväl kommunstyrelsen som Uppsala stadshus ABs styrelse då det 
jämfört med 2003 års avtal innehåller en nyhet i sak, detta avtal omfattar även USAB. Då 
stora delar av kommunens verksamhet sköts av bolag är detta naturligt. Med USAB får UPS 
diskutera lämpliga former att ta upp bolagens frågor.  

Förslaget till föreskrifter för pensionärsrådet är i allt väsentligt det samma som 
kommunstyrelsens fastställde den 17 december 2014.  

I §2 har tillförts att rådet kan inbjuda och adjungera företrädare för andra 
nämnder/kontor/förvaltningar/kommunala bolag, övriga myndigheter/organisationer liksom 
sakkunniga, 

I §3 har tillförts att ordföranden och vice ordföranden kan besluta att rådets sammanträde kan 
vara öppet för allmänheten, Vidare att ordföranden samråder med vice ordföranden om 
dagordningen till kommande sammanträde. 

I §4 har tidigare skrivning om verksamhetsbidrag till föreningar utgått. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär inga nya ekonomiska åtaganden för kommunen. 

Kommunledningskontoret 

Joachim Danielsson Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör  Chef för kommunledningskontoret 



Samverkansavtal mellan kommunstyrelsen och Uppsala 
pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) 

Mellan pensionärsrörelsen i Uppsala kommun, företrädd av Uppsala 
pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS), och Uppsala kommun har följande 
samverkansavtal tecknats. 

Syfte 
Avtalet syftar till att tillföra kommunstyrelsen, nämnderna, de kommunala bolagen och 
produktionsstyrelserna den kunskap och erfarenhet pensionärsrörelsen besitter. Avtalet 
syftar också till att underlätta för pensionärsrörelsen att tillvarata äldres intressen i den 
kommunala planeringen och verksamheten. 

Med pensionärsrörelsen avses här alla pensionärsorganisationer som är verksamma i 
Uppsala kommun. 

Samarbetsformer. 
Kommunstyrelsen, nämnderna, Uppsala Stadshus AB, och produktionsstyrelserna ska 
tillsammans med pensionärsrörelsen fatta beslut om sina samverkansformer. Inom ramen 
for dessa skall man se till att man tillhandahåller dagordning, handlingar och protokoll 
från nämndernas sammanträden. UPS åtar sig att vara mottagare av alla handlingar för 
vidare information till de pensionärsföreningar som omfattas av avtalet. 

Kommunstyrelsen, nämnderna, de kommunala bolagen och produktionsstyrelserna ska 
bereda pensionärsrörelsen insyn och/eller medverkan i den omfattning och i de former 
parterna överenskommer. Detta innebär att pensionärsrörelsen, ska beredas möjlighet att 
ingå i utredningar, arbetsgrupper och referensgrupper inom området, ska erbjudas 
möjligheter till samråd under beredning av ärenden, samt beredas möjlighet till yttrande 
inför beslut. 

I ärenden som ingår i kommunens årliga planeringsprocess (mål och budget), nämndernas 
inriktning (verksamhetsplaner) och produktionsstyrelsernas åtaganden (verksamhetsplaner) 
samt i andra ärenden av större vikt, skall kommunstyrelsen svara för tidig information i 
syfte att pensionärsrörelsens erfarenheter och synpunkter kan vägas in före beslut. 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns ett kommunalt pensionärsråd. I pensionärsrådet 
kan samverkan ske kring alla frågor som berör kommunens äldrepolitik. Kommun-
styrelsen beslutar efter samråd med UPS hur rådets sammansättning skall vara. 
Tjänstemän från alla kontor, förvaltningar, och bolag ska på rådets uppmaning förse 
rådet med information.  

Till KPR:s uppgift hör också att arbeta med informationsspridning och opinionsbildning 
inom äldrepolitikens område. 

bilaga 1



Ekonomisk ersättning 
UPS representanter i KPR skall ersättas enligt samma regler som kommunens 
förtroendevalda. För att möjliggöra för UPS att sköta sitt åtagande till 
pensionärsrörelsens olika föreningar erhåller UPS ett årligt verksamhetsstöd. 

Giltighet 
Detta samverkansavtal förutsätter godkännande av kommunstyrelsen och Uppsala Stadshus 
AB. Det gäller från den 1 november 2015 och tillsvidare. Om någon av parterna så 
önskar kan avtalet sägas upp med en uppsägningstid på sex månader. 

Uppsala den 

För Uppsala kommun  För Uppsala pensionärsföreningars 
samarbetsråd UPS 

Marlene Burwick (S) Jan Ask 
Ordförande kommunstyrelsen och Ordförande Uppsala pensionärsföreningars 
Uppsala stadshus AB  samarbetsråd 



Föreskrifter for kommunala pensionärsrådet i Uppsala kommun 
Antagna av kommunstyrelsen den xx § xx  

1 § Uppgifter  

Kommunala pensionärsrådet (KPR) i Uppsala kommun är ett organ för samverkan, samråd 
och information i övergripande frågor av särskilt intresse för pensionärerna mellan 
kommunen och pensionärernas organisationer i kommunen, allt grundat på vad som 
föreskrivs i kommunallagen, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen m.m. 

Med benämningen pensionärer avses såväl ålders- som förtidspensionärer. 

Inom KPR äger företrädare för pensionärsorganisationerna gentemot kommunen sådan rätt 
till överläggningar som motsvarar vad som förekommer inom den kommitté som regeringen 
genom beslut den 6  juni 1991 tillkallat på grund av riktlinjer som redovisas i 
proposition1990/91:148. Formerna för samverkan regleras också i det samarbetsavtal som 
tecknas mellan Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) och kommunstyrelsen. 

Information och samråd om kommunens planer för förändringar av samhällsinsatsernas 
utformning och organisation i frågor som rör pensionärerna ska ske så tidigt att de 
synpunkter som framförs i KPR kan påverka ärendets vidare behandling. 

UPS företrädare i KPR kan aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. 
De kan informera o m  och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud 
som berör äldres förhållande i samhället. 

KPR ska svara för information i pensionärsfrågor till samtliga pensionärsföreningar. Denna 
information sker genom UPS, som bl.a. är kontaktorgan mellan KPR och föreningarna. 

2 § Sammansättning 

Ledamöter utses av följande kommunala nämnder 

Kommunstyrelsen  2 inklusive ordförande 
Äldrenämnden 2 
Omsorgsnämnden 1 
Idrotts- och fritidsnämnden 1 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 1 
Kulturnämnden 1 

Fyra ledamöter och lika många personliga ersättare utses av UPS. 
UPS utser även vice ordförande i rådet. 

KPR kan inbjuda/adjungera företrädare för skilda kommunala 
nämnder/kontor/förvaltningar/kommunala bolag, övriga myndigheter/organisationer, liksom 
sakkunniga i övrigt att delta i rådets sammanträden. 

bilaga 2



§ 3 Organisation och arbetsformer 
 
KPR ska sammanträda minst fyra gånger per år. Ett av sammanträdena ska hållas under ett 
sådant skede av behandlingen av kommunens mål och budget att det föreligger möjligheter 
för pensionärerna att lämna synpunkter. 

Extra sammanträde kan hållas om ordföranden eller fler än hälften av KPR:s ledamöter 
begär det. Ordföranden kan även i samråd med vice ordföranden besluta att KPR:s 
sammanträden hålls öppna för allmänheten.  
 
Ordföranden svarar för att pensionärsrådet kallas till sammanträde och att dagordning 
fastställs i samråd med vice ordföranden. 
 
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds ut till KPRs ledamöter och ersättare senast 
14 dagar före sammanträdet. Handlingar ska delges dem i så god tid och på sådant sätt att 
vidare beredning och information underlättas. 
 
Vid sammanträde förs protokoll som justeras av ordförande jämte en av KPR utsedd 
ledamot. De synpunkter som framförs i KPR ska noteras i protokollet. Protokollet 
offentliggörs på kommunens hemsida. 
 
Protokollsutdrag tillställs den som berörs av ärende. Fullständiga protokoll ska sändas till 
ledamöter och ersättare i KPR och t i l l  de nämnder som är representerade i rådet. 
 
§ 4 Ekonomi och administrat ion   
 
Äldrenämnden svarar för rådets sekretariat och administrativa kostnader för KPR.  
Ledamöterna i KPR arvoderas enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för 
förtroendevalda. 
 
§ 5 Ändringar 
 
Kommunstyrelsen fastställer rådets föreskrifter efter samråd med UPS.   
 
Dessa föreskrifter träder i kraft xx. 
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