
Möte SPF Seniorerna Hallands distrikts RPR-KPR-grupp den 24 februari 

2020 i SV:s lokaler Möllegatan 11 Falkenberg 

Närvarande: Christer Danielsson, Karin Hellsten, Boel Dahlberg, Eva Börjesson, 

 Ann-Margret Nilsson, Inger Engstrand 

 

§ 1 Välkomna 

Ordförande Ann-Margret Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2 Val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Inger Engstrand. 

 

§ 3 Minnesanteckningar från 2019-11-25 

Minnesanteckningarna gicks igenom, godkändes, och lades till handlingarna. 

 

§ 4 Korta rapporter från varje kommuns KPR 

Halmstad. Den 22 april skall vi ha en extra temadag i KPR kl. 09.00-12.00.Temat  är: Vad 

betyder God och Nära vård för Dig i följande sammanhang: Hemsjukvård, Hemtjänst, 

Äldreboende, VDC, Sjukhus, Läkarmedverkan, Kontinuitet, Patientsäkerhet, Sekretess. 

Frågorna skall diskuteras i Samrådsgruppen först. 

 

Den 11 mars skall vi ha en tandvårdsdag tillsammans med PRO och SKPF. Innehåll: 

Sjukdomar  som kopplas till munhälsan, kostnader, läkemedel och tandvård och munhälsa för 

äldre i halland bl.a. 

 

Vi har på begäran fått rapport om Palliativaregistret och smärtskattning.  

 

Annika Ankarsten, undersköterska/ utbildare, har under rubriken: "Psykisk ohälsa, missbruk 

och suicid hos äldre" informerade om en satsning som hemvårdsförvaltningen gör för att öka 

kunskapen om psykisk hälsa. Annika är en mycket kunnig och förtroendeingivande person. 

 

Ung omsorg. Arvid Morin informerade om "Ung omsorg" en verksamhet som startades 

sommaren 2007 och som idag organiserar 1500 anställda runt om i landet. I 

hemvårdsförvaltningen pågår detta projekt på tre äldreboende. Syftet är bl.a. att förbättra den 

sociala samvaron på äldreboendet, genom  att organisera ungdomar som träffar de äldre på 

helger och lov vilket ger de boende en guldkant på tillvaron. Detta ger ungdomarna extra jobb 

och kan skapa ett vårdintresse för dem. 

De äldre får också lära sig digital teknik, vilket är viktigt då många äldre har ett digitalt 

utanförskap. 

 

Reflexvästar och nattlampor. Hemvårdsnämnden har beslutat att satsa på gratis nattlampor till 

alla biståndsbedömda hemtjänstkunder och trygghetslarmskunder i kommunen. 

Hemvårdsförvaltningen har fått i uppdrag att upphandla reflexvästar inför hösten och vintern 

2020 för att öka tryggheten och säkerheten för 65+. Denna grupp får sedan några år gratis 

broddar. 

Vi är nöjda med KPR som utvecklas mer och mer. 

 

 

 

 



Information Hylte. Till Kommunstyrelsen i Hylte kommun har skrivelse insänts: 

"Gällande KTR, Kommunala tillgänglighetsrådet, och KPR, Kommunala Pensionärsrådet". 

 

Efter att vi fått kännedom om att ett Bostadsförsörjningsprogram tagits fram och även 

beslutats om i KS, vill vi ifrågasätta vår roll som valda ledamöter i ovanstående råd. 

 

Följande är en sammanfattning av skrivelsens innehåll utifrån reglementena (gemensamma 

för bägge råden) där rådets uppgift framgår. 

 

Rådet får begära in yttrande och upplysningar från kommunens nämnder, beredningar och 

anställda, om det behövs för att rådet ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

  

Vi vill påpeka att vi sällan varit deltagare som remissinstans. KPR inte i något fall. 

 

Som ett exempel hur information når oss: 

Då vi sökte information, om en pågående Lokalförsörjningsplan/Bostadsförsörjning, i  KPR 

den 27 november,( som vi hört rykte om) fick vi endast till svar att frågeställningen skulle 

antecknas av sekreterare. Trots att omsorgsnämnden allaredan var klar med sin utredning. 

Inom KTR har man inte överhuvudtaget fått reda på någon utredning. På förfrågan i januari 

om var vi skulle lämna ev. synpunkter fick vi som svar att det var för sent att utöva inflytande 

på programmet. 

Beslut om Bostadsförsörjningsplanen togs av KS i december. Ledamot som ingår i KS borde 

vid mötet i KPR i november varit införstådd i frågan. 

Bostadsförsörjningsutredningen berör i högsta grad både äldre och funktionshindrade, varför 

vi anser att vår medverkan kunde varit användbar. 

 

Vi är väl medvetna om att vi inte har en beslutsfunktion, men väl en rådgivningsfunktion. Och 

inte som vi idag upplever det, en kanal för information om redan beslutade åtgärder. 

Så vi önskar en bättre funktion inom råden, där vi aktivt kan medverka med vår kompetens 

och tid för att deltaga i olika utredningar/projekt. 

 

Valda KPR-KTR-PRO representanter har undertecknat. 

 

Laholm. Temadag, den 19 mars, i kommunens regi tillsammans med KPR, SKPF och PRO 

och med temat: "Tillsammans mot ensamheten".  Medverkande : Helen Andersson, RK: 

Bikupan, och begravningsbyrå. En seniordag. 

I kommunen finns 5 SPF:föreningar, 2 PRO - och 1SKPF-förening. 

Vi har svårt med rekrytering till styrelser och övriga uppdrag. 

 

Landsbygden får stå efter då det gäller Trygghetsboende och Träffpunkter. 

 

Falkenberg. Falkenberg och KPR växer så det knakar. Nybyggnation och renovering av 

lägenhetshus sker i stor skala, även centralt och med synpunkter från KPR. Bra samarbete då 

det gäller äldreboende, Solhaga och trafikfrågor: "övergångsställen". 

Gratisbussarna (09.00 -15.00) i inlandet går ej att använda. Matfrågan vilande. 

 

Varberg  styrs av "Varbergs mål och riktlinjer" framtill 2023.Målen beskriver den politiska 

viljeinriktningen och formuleras som fyra strategiska områden. 

KPR och Aktiv senior arbetar mycket tillsammans med teman och frågor som finns i 

kommunen. 



Seniormässa den 26 feb. - Aktiv senior. 

Kunskapsseminariet arrangeras av Aktiv senior och kommunen. Åldrande befolkning - Hot 

eller  möjlighet. Föreläsare  är Åsa Jansson Kulturförvaltningen. 

 

Upphandling av mat. Alla pensionärsföreningar deltog. Leverantör är Sodexo i Solna. 

60kr./portion. Kyld. Avtal i 2 år. 

 Renodlat demensboende och nya 70+ boende blir dyra. Alla har inte råd. 

 

Samarbete KPR och Aktiv senior med "Studiecirkel om ofrivillig ensamhet". Folder lämnas 

till Vårdcentralerna. 

 

KPR har klagat på att vi inte får vara med från starten i de olika projekten. 

 

§ 5 Vad händer i distriktets RPR. Kort rapport 

RPR:s möte var förlagt till Kungsbacka där lokala nämnden informerade om aktuellt för 

Kungsbacka. Det var en livlig diskussion kring ämnet att det är viktigt att politikerna i 

kommunen lyssnar på oss äldre i frågor som berör oss. 

Därefter informerade Kungsbacka om sina träffpunkter för äldre och vi besökte även en 

"Träffpunkt" där det just då var många samlade. 

Återigen togs ämnet om att "politiker ska lyssna på oss äldre upp", vilket föranledde att lokala 

nämndens  politiker beslöt att komma ut för att diskutera äldrefrågor. Vilket de tidigare aldrig 

gjort. 

 

§ 6 Temadag på Katrineberg den 25 mars 

Program: Vårdcentralsundersökningen 

                 Info. om inkontinens och hjälpmedel 

                 Projekt Kungsängens Äldreboende. 

 

§ 7 Övriga frågor 

 Inga. 

 

§ 8 Nästa möte 

Nästa möte är beslutat till den 11 maj. 

 

§ 9 Mötet avslutas 

Ordförande Ann-Margret Nilsson tackade för ett givande möte och förklarade mötet avslutat. 

 

2020-02-24 

 

Inger Engstrand  Ann-Margret Nilsson 

   

Vid pennan   Justerare 


