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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-04-02 

Dnr 2013/64 

skrivelse från kommunens pensionärsorganisationer med be
gäran om att samarbetet mellan KPR och kommunstyrelsen 
återupptas 

INLEDNING 
Kommunens pensionärsorganisationer har inkommit med en skrivelse angående 
kommunala pensionärsrådet (KPR) till kommunfullmäktige, som därefter remit
terat frågan till kommunstyrelsen för handläggning. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/74/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/74/2, skrivelse från pensionärsorganisationerna 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till kommunens pensionärsorganisationer yttra sig i enlighet med förvaltningens 
förslag, Bilaga KS 2013/74/1. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
avslag på Per-Olov Rapps yrkande, samt 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att återkomma med förslag till hur en 
regelbunden verksamhet för information till och dialog med representanter för han
dikapporganisationerna och pensionärsorganisationerna kan genomföras. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Carola Gunnarssons 
yrkande och finner Carola Gunnarssons yrkande bifallet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att återkomma med förslag till hur en 
regelbunden verksamhet för information till och dialog med representanter för han
dikapporganisationerna och pensionärsorganisationerna kan genomföras. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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YTIRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering- och utveckling 
Per Skog Kommunfullmäktige 

YTIRANDE 

Yttrande angående skrivelse om pensionärsråd 
Under många år har det funnits ett pensionärsråd och ett handikappråd utöver den 
normala politiska representationen, som 4 gånger per år har träffat politiker och 
tjänstemän. Fullt arvode utgick till representanterna och den sammanlagda 
kostnaden för kommunen var ca 100 000 kr per år. De flesta frågor som drevs i 
dessa råd var rena driftsfrågor som inte ska hanteras av politiken. Det handlade om 
trottoarkanter, snöplogning och andra tillgänglighetsfrågor. 

Den nya politiska organisationen resulterade i att olika nämnder försvann i och med 
att olika förvaltningar fördes samman. Det politiska arbetet skulle renodlas till 
övergripande och strategiska frågor av karaktären Vad-frågor med målsättningar 
och strategier och inte Hur-frågor som är detaljer på operativ nivå t.ex. direkta 
åtgärder på en trottoarkant. Hur-frågor ska hanteras av tjänstemän. Det innebar att 
äldreråd och handikappråd, som hanterade Hur-frågor, inte passade in i den 
politiska organisationen. 

För att få mer politisk förankring i besluten så skapades tre beredningar med 
politiker från kommunfullmäktige. Dessa beredningar ska fördjupa sig i olika frågor 
och kan använda de organisationerna som fanns representerade i råden som 
remissinstanser. Det finns också möjlighet att bjuda in dem i arbetet med olika 
frågor. Dock ska inte rena driftsfrågor, sk. Hur-frågor, som de avvecklade råden 
hanterade, drivas av politiker utan av verksamhetens tjänstemän. 

Det är viktigt att kommunen har kontakt med allmänheten för att hämta in eller 
lämna synpunkter. Det nya medborgarkontoret skapades för att kunna hjälpa 
allmänheten med olika frågor och ta emot synpunkter. Vidare har vår hemsida fått 
ett flertal nya E-tjänster för att underlätta kontakten med kommunen. Dessutom har 
en m obilapp skapats där allmänheten kan lämna synpunkter på kommunens 
verksamhet. 

Om det finns behov av att träffa kommunen och hantera de frågor som äldrerådet 
och handikapprådet hade på agendan så föreslår vi att dessa frågor inte ska 
hanteras av beredningarna utan på tjänstemannanivå för Hur-frågor. Lämpligast är 
tjänstemän som hanterar dessa frågor i vardagen inom sin profession. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens för\laltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
vaxel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per Skog 
säkerhetsansvarig 

Planering- och utveckling 

per.skog@sala.se 
Direkt: 0224-558 85 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Som exempel har vi idag Trygghetsrådet som fungerar som en kontaktyta mot 
allmänheten i trygghetsfrågor. Rådet drivs av säkerhetsansvarige tjänsteman. Rådet 
är opolitiskt och inga arvoden utgår. Rådet har ca 10 möten per år. I rådet hanteras 
inga strategiska frågor utan konkreta åtgärder såsom trafiksäkerhet, buskage och 
belysningar. Frågor som är av övergripande strategiska frågor hanteras som 
medborgarförslag till ansvariga nämnder. 

Vi tror inte att trygghetsrådet kan samla alla typer av frågor utan ska något liknande 
inrättas för handikappråd, äldreråd eller ungdomsråd, så bör de specifika grupperna 
driva sina egna frågor. Mötena ska hanteras av tjänstemän som har en nära 
anknytning till de aktuella frågorna. 

Dialogmöten med Sala kommuns pensionärs- och handikapporganisationer kommer 
att inrättas då fokus kan läggas på för organisationen viktiga frågor. 

Per Skog 
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Bilaga KS 2013/74/2 

Till 
Fullmäktige i Sala Kommun 

Vi kan inte se att kommunens forändring av organisationen är en fOrbättring for 
några parter, allra minst for invånarna i kommunen som ni är valda att arbeta 
f6r. 
Från c:a 3000 organiserade pensionärers sida tycker vi att arbetet med KPR och 
kommunen fungerat bra tidigare. Frågorna har kanaliserats mellan partema och 
det har funnits ett reglemente att forhålla sig till. 
Vid informationsmötet den 22 november 2012 fick vi uppgifter av Ulrika 
Spårebo om att reglementet inte gäller och att KPR upphört som 
samarbetsparter. 
Någon uppsägning eller något remissforfarande har vi ej sett av. 

Vi kräver att kommunen omprövar sitt beslut och att samarbetet mellan KPR 
och kommunstyrelsen återupptas i den form vi tidigare arbetat efter, med ett 
reglemente att folja. 
Vi kräver också ett slut på den åldersdiskriminering som ni politiker visar med 
nuvarande beslut och agerande. 

Vi hoppas att vi fortfarande kan ha fortroende for att politikerna kan fatta kloka 
beslut och att demokratin finns kvar. 
Pensionärerna är en stor väljarkår. 

KPR-gruppen, Sala Kommun. 
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