
KPR – Kommunala pensionärsrådet 

Kommunala pensionärsrådet/KPR  är ett samrådsorgan mellan 
pensionärsorganisationerna och kommunen med syfte att stärka pensionärernas 
inflytande i frågor som berör äldre. 

Vid sammanträdet i mars informerades om uppsägningstiden hos PiteBo då en av 
deltagarna ställt  frågor om detta. Man ville veta vad som gäller kring 
uppsägningstiden för lägenhet om man flyttar till särskilt boende. Enligt Pitebo 
följer man hyreslagstiftningen i Sverige där uppsägningstiden är 3 månader men 
med ett undantag nämligen dödsfall. Då gäller 1 månads  uppsägningstid. En viktig 
princip på svensk hyresmarknad enligt PiteBo. Rådet framförde synpunkter till 
PiteBo i denna fråga. 

Äldrerådet informerades vid septembermötet om det nya  särskilda boende för 
äldre som ska byggas på Strömnäsbacken. Boendet planeras vara klart hösten 2023. 
Det blir ett demensboende med 80 platser. Det förväntas bli 2-3 våningar högt. 
Viktigt blir att utforma huset för möten mellan anhöriga och boenden. Utemiljön 
kommer man att satsa på. 

En lägesrapport lämnades om covid-19 i särskilt boende och ordinärt boende. 

Information lämnades om måltidstaxan 2021. Måltidsabonnemanget på SÄBO 
kommer att höjas med 2 kr/dag och hamnar på 60 kr. Ordinärt boende och stöd och 
omsorg höjs inte i år. PRO och SPF Seniorerna godtog inte höjningen och ville att 
det skrivs in i protokollet. 

Kommunen lämnade information om ett studiebesök som gjorts i Sundsvalls 
kommun för att titta på en modell inom hemtjänsten där man kommer bort från 
minuttänket kopplat till personalen. Enligt ordförande är nämnden eniga om att 
man vill komma bort från detta sätt att arbeta inom hemtjänsten. Beslut är taget 
att detta ska införas stegvis både inom hemtjänst och särskilt boende. Eftersom 
SPF Seniorerna tagit upp denna fråga vid flera sammanträden så kommer man följa 
genomförandet väldigt noga. 

SPF Seniorerna har tillsammans med PRO och SKPF skickat en skrivelse till 
kommunen för att få veta hur man kommer att använda de höjda statliga medel 
man erhållit för att klara äldreomsorgen. För Äldreomsorgslyftet är det 15,3 
miljoner och för Äldreomsorgssatsningen är det 19,2 miljoner. Kommunen lämnade 
förslag hur pengarna skulle användas. Pensionärsorganisationerna har meddelat att 
man vill ha insyn och delaktighet i kommunens budgetprocess. Därför kommer man 
att begära information vid varje sammanträde om användningen av dessa statliga 
medel för äldreomsorgen. 


