
KPR Konferens 26 april hotell Lerdalshöjden, Rättvik – Minnesanteckningar 

Gruppdiskussion: 

Skall finnas olika sorters äldreboenden tillgängliga avpassade för seniorens 
behov och trivsel. I första hand bör tillgängligheten förbättras i det egna boendet 
(t ex ramper och hissar) vilket kraftigt reducerar kommuners kostnader. Särskilt 

boende är dyrt att bygga. I dag är det för dyrt att bygga på grund av höga 
tomtpriser, brist på tomtmark, höga priser på byggmaterial och byggandet. 
Långvarig avsaknad av statlig styrning, tomma kassakistor i kommunerna etc.  

Det hela låses av oförenliga åsikter hos politiker och marknad. Staten bör ta 
tillbaka ett större ansvar för boendet. 

Ekonomi 
Vad kan vi lokalt göra åt pensionerna annat än att trycka på våra lokala 
politiker, att föra frågor uppåt i organisationen/partiet. Samarbeta med andra 

organisationer; PRO,SKTF med flera. 

Boende 

Växlingen äldre hus – för ungdom. Vart tar äldre vägen – var finns hus till en 
rimlig kostnad? Var finns boende för äldre. Sänka reavinster för oss vid 
försäljning av hus. 

Biståndshandläggare – valfrihet till boende. 
”Brukare” antal Hemtjänstpersonal /14 dagar. Låt personalen planera 
hemtjänstbesöken. 

Matlådor!!! Näringsbrist hos pensionärerna. 

Trygg ekonomi: 

Vet kommunerna hur många fattigpensionärer man har? Vad kan göras från 
kommunens sida för att stärka ekonomin? 
Medborgarkontor: Där människor får hjälp med ex vis söka bostadsbidrag, 
kunskap om det finns stiftelser som går att söka pengar från till ex vis tandvård, 

glasögon etc. 
Uppsökande verksamhet där kommunen gör hembesök vid 70-75 års ålder och 
går igenom situationen med ekonomi, boende, hemhjälp etc. Givetvis frivilligt, 

Påverka byggherrar att bygga billiga hyresrätter. 



Trygg vård: 
− Biståndshandläggarnas makt – Brukaren i centrum. 
− Nära vård en möjlighet 
− Mobila team 
− Kostnaden för färdtjänst dyrt!!! 
− Sjukresor dryga! 
− Psykvården – hur fungerar den? Långa vägar till öppenvårdspsykiatri 
− VÄNTETIDERNA gör att patienten försämras. 
− Antal hemtjänstpersonal måste minskas för brukarna. 
− Dagvården bör utvecklas 
− SÄBO- svårt för boende 
− Privata boenden 
− Kommunen upplåter mark 

Tandvård: Många diagnoser har möjlighet till rabatterad tandvård. 
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Anteckningar från boendegruppen 1  

Deltagare från Leksand, Ludvika, Rättvik, Malung och Falun. 

Tryggt boende: Bo kvar ska vara en rättighet – flytta en möjlighet 

En myt att de flesta äldre vill bo kvar i sina hem. Otrygghet, ensamhet. 

Många äldre känner inte till vilka alternativa boendeformer som finns i 
kommunen. Information om detta är lämplig programpunkt på medlemsmöten. 

I KPR bör vi begära att kommunen beskriver utbudet i en folder. 

Vi ska påverka politikerna så att de arbetar för 

• ökat bostadsbyggande; 55+ boende, seniorboende, trygghetsboende 

centralt, närhet till service. Hyresrätter, bostadsrätter, kooperativa 
hyresrätter (Tersen i Falun) 

Vård-och omsorgsboende: På KPR-möten ska vi begära uppgift om hur 

många som står i kö till demensboende och till boende för personer med 
högt omvårdnadsbehov och om boendeplaner. Detta ska vi 
vidarebefordra till politikerna. 

• lättillgängliga bostäder vid nybyggnation och renoveringar. Stöd till 
hissinstallationer 

• stimulansbidrag till byggemenskaper (de som går ihop för att 

äldreanpassade bostäder byggs, SPF Seniorernas trygghetsboendegrupper 
i Falun och Gävle)  

• sänkta flyttskatter (reavinstbeskattningen)


