
Vikten av KPR

Fred Berg, Anderstorp
ordf i Pensionärspolitiska kommittén



FÖRBUNDET
Jobbar mot Regeringen, ministrar och partistyrelser.

DISTRIKTET
Jobbar mot Region/Landsting.

KPR
Jobbar mot/med Kommunerna.



FÖRUTSÄTTNINGAR
Först och främst kan vi konstatera att det inte finns något tvång 
för kommunerna att inrätta Kommunala Pensionärsråd. Men 
våra 13 kommuner har det i någon form. Det ser väldigt olika ut 
i våra 13 kommuner.

Förutsättning för att bedriva ett framgångsrikt KPR- arbete är 
att vi har bra reglementen. Även här finns stora skillnader 
mellan kommunerna.

Det vanligaste är att SPF Seniorerna, PRO, RPG och SKPF som är 
dom större pensionärsorganisationerna har 3 representanter i 
KPR.



REGLEMENTEN
En genomgång av våra13 kommuner visar att det ser olika ut i 
kommunerna när det gäller reglementen.
I fyra kommuner har man ett reglemente på sin hemsida.

Vad man kan utläsa i reglementena är att det är bara i en 
kommun som KPR är remissorgan och detta är i HABO 
kommun.

Alla övriga kommuner har samma skrivning: ”ett organ för 
överläggningar, samråd och ömsesidig information”



HUR FUNGERAR DET?

I dom flesta fallen är det nog så att kommunen nöjer 
sig med att informera om redan tagna beslut.

Allt för ofta ställs vi inför det faktum att frågorna 
avgörs utan möjlighet för KPR att påverka besluten.

Detta talar för att KPR måste få status som 
remissinstans. Först då kan vi verkligen påverka 
besluten.  



HUR BÖR DET VARA?

KPR skall ligga under Kommunstyrelsen, inte under socialnämnden.

Vi skall vara remissinstans i frågor som på något sätt berör äldre.

Vi skall ha god representation i KPR. Reseersättning.

Vi skall självklart ha möjlighet att påverka dagordningen för KPR-mötena.

Vi bör ha en beredningsgrupp som förbereder KPR-mötena.

Vi skall ha tillgång till underlagen för mötet i god tid så vi hinner reagera/agera.

Vi måste för att vara trovärdiga komma väl förberedda till mötena.



VAD HAR VI ATT JOBBA MED?
Bostäder: Särskilda boenden, Korttidsplatser, Trygghetsboende, 

Seniorbostäder. Vanliga bostäder.

Hemtjänsten: Kontrollera att det fungerar som det skall.

Trygg Hemgång: Bevaka utvecklingen av detta. Ha koll på att 
utskrivning sker på ett riktigt sätt.

Anhörigvårdare: Hur behandlar kommunerna anhörigvårdarna. 
Avlastning, Ersättning, Utbildning. m.m.

Tillgång till bredband.



Till vår hjälp
I socialtjänstlagen finns att läsa:,
§4: Socialtjänstens omsorg  om äldre skall inriktas på att äldre personer får leva 
ett värdigt liv och känna välbefinnande.

§5: Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och ge 
dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för 
äldre  människor som behöver särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt 
det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan 
lättåtkomlig service ges.

§6: Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 
kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om 
socialtjänstens verksamhet på detta område. Kommunen ska planera sina 
insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt 
andra samhällsorgan och organisationer.


