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Pga att dagens ärende endast gällde KPR/RPR frågor ”befriades” 

Ulla Andersson och Ingemar Nilsson  

 

Efter långt uppehåll pga pandemin samlades vi nu åter för att förhoppningsvis kunna fortsätta vårt 

arbete med seniorfrågor. Rosa Huset, Ronnebyföreningens samlingspunkt kändes tryggt och bra till 

dess vi vet lite mer om framtiden! 

 

Vårt syfte denna gång var att fokusera på KPR och RPR med tanke på allt som skett under 

pandemin och att staten förhoppningsvis kommer att satsa på äldreomsorgen framöver. Mycket 

behöver förändras och förbättras för att vi ska få en god och trygg äldreomsorg. 

 

När vi startade den här gruppen inviterade vi hur det såg ut i länet med KPR ur olika aspekter med 

organisation och arbetssätt Nu tog vi det som utgångspunkt för att uppdatera och det som Bengt då 

dokumenterade. Vi registrerade att en del hänt och beslöt att vi ska justera vårt dokument för att det 

ska vara aktuellt  i vårt fortsatta arbete.  Vår tanke är att vi ska ge varandra lite råg i ryggen i mötet 

med våra kommuner om vi har ett samlat grepp om hur det ser ut i de olika kommunerna. 

 

Parallellt med vårt arbete har nu SPF Seniorerna startat en utbildning för KPR/RPR representanter i 

hela landet. Igår inledde förbundet denna utbildning med Webbinarium och framöver blir det 

fortsättning. Vi har som representanter fått skriva hur våra kommuner organiserar och detta finns 

som utgångspunkt i deras arbete. SPF ställer krav på att KPR ska sortera under kommunfullmäktige 

vilket innebär att alla frågor blir aktuella för oss inte bara vård- och omsorgsfrågor.  Mycket i 

kommunen berör ju seniorer där våra synpunkter är värdefulla! 

 

Beträffande folkhälsa hoppas vi på att kunna genomföra den temadag kring Hörselnedsättning som 

vi stod i startgroparna med då pandemin satte stopp! Förhoppningsvis kan vi bjuda in till detta 

någon gång i november. 

 

 

Seniorgruppen kallar jag 18 oktober för fortsatt planering. 

 

 

Vid datorn 16 september 2021 

Eva Holmberg 


