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Kommunala pensionärsrådet, 2022-03-30 

Tid och plats  Onsdag den 30 mars 2022, 13.30 – 16:30, Stadshuset 

Närvarande:  Sven-Eric Sterner, PRO  

Annika Sandberg, SPF 

Ingrid Norberg, SKPF 

Maine Carlsson, Vision 

Kerttu Myllykoski, Finska föreningen 

Hans Roslund PRO,  

Carola Lidén, KS 

Jens Lundqvist, KS 

Berta Malo, Vision 

Vanja Åkerström, PRO 

Fredrik Hansson, KS 

 

Sammankallande:  Ordförande, Fredrik Hansson, KS 

Föredragande: - 

   

Sekreterare:  Therese Lifbom, verksamhetsutvecklare  

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

2. Närvaro 

Närvarande enligt ovan. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. Tillägg till övriga frågor, punkt 10: ersättare i KPR, 

verksamhetsbidrag.  

4. Val av justerare 

Annika Sandberg valdes till justerare. 

5. Föregående minnesanteckningar 

Genomgångna och lades till handlingarna.  
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6. Status pensionärsorganisationerna 

Aktiviteter och årsmöten har börjat komma i gång och många aktiviteter planeras 

inför sommaren. Efter pandemin märks att deltagarantalet på aktiviteterna har 

minskat, och medlemmarna har blivit färre.  

 

I föreningar pågår nomineringar till KPR för nästa mandatperiod. Föreningarna 

efterfrågar datum för när nomineringarna ska vara inlämnade till kommunen. Enligt 

arbetsordningen för pensionärsrådet ska organisation som ska ingå i rådet före den 1 

november det år kommunfullmäktige väljs lämna in uppgifter om representanter till 

kommunstyrelsen. 

  

7. Genomgång av arbetsordningen för pensionärsrådet 

Inför punkt 8 Dialog om utvärdering av kommunala råd och punkt 9 Dialog om 

pensionärsrådets arbetssätt framåt gick KPR gemensamt genom arbetsordningen för 

pensionärsrådet och reflekterade om hur KPR ska arbeta utifrån arbetsordningens 

ramar.  

I dialogen var alla överens om att det är viktigt att KPR lämnar synpunkter på 

ärenden av strategisk betydelse. Det är viktigt att tjänstepersonerna tar in synpunkter 

från KPR och att de olika nämnderna agerar ”grindvakter” och lämnar tillbaka 

ärenden som KPR inte getts möjlighet att ha synpunkter på när det gäller frågor av 

strategisk betydelse.  

Äldrefrågorna upplevs av pensionärsorganisationerna ha kommit i skymundan efter 

barnperspektivet. Önskemål att äldrefrågorna lyfts fram på motsvarande sätt.  

Pensionärsorganisationerna vill ha mer möjlighet att påverka dagordningens 

innehåll. Det är möjligt och välkommet och enligt arbetsordningen ska dagordningen 

vara pensionärsorganisationerna tillhanda senast 10 dagar innan mötet. 

Pensionärsorganisationerna bokar möte innan nästa KPR så de ses efter att 

dagordningen har kommit.  

 

8. Dialog om utvärdering av kommunala råd 

Inför dagens KPR efterfrågades resultat från övriga kommunala råds utvärdering. 

Dessa är innan mötet utskickade via e-post och under mötet gjordes genomgång av 

utvärderingarna. Kommunala pensionärsrådets utvärdering visade på låg nöjdhet på 

de flesta frågorna, men pensionärsorganisationerna ville betona att det blir allt bättre 

och att i fritextkommentarer framkom också sådant som var positivt. 
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Reflektion från pensionärsorganisationerna att resultatet inte nödvändigtvis speglar 

ett arbetssätt som inte fungerar tillfredsställande, utan att det kan bero på 

förändringen efter nya arbetsordningen och att pensionärsorganisationerna i vissa 

fall kan ha orealistiska förväntningar på möjligheten att påverka. 

Pensionärsorganisationerna har hög ambitionsnivå, vilket är positivt, och vi ska 

prioritera frågan om rådet uppfyller syftet att pensionärsorganisationerna ska kunna 

påverka kommunens fortsatta utveckling. De kommunala råden är inte 

beslutsfattande, men har en viktig roll och ett tydligt syfte.  

Pensionärsorganisationerna kommer framöver att vara mer delaktiga i att fylla 

dagordningen med relevanta punkter och har bokat ett möte tillsammans som ska 

genomföras efter att förslag på dagordning har kommit ut – senast 10 dagar innan 

nästa sammanträde.  

9. Dialog om pensionärsrådets arbetssätt framåt  

Pensionärsorganisationerna beslutade att träffas efter dagordningen för kommande 

sammanträde har kommit för att anmäla in punkter. Första möte är inbokat.  

Resonemang om att övriga förvaltningar bjuds in till KPR framledes. I dagsläget 

bjuds främst socialförvaltningen in men även andra förvaltningar arbetar med frågor 

som berör äldre. Förslag på frågor som är aktuella är till exempel världsläget, 

krisberedskap och skyddsrum. Pensionärsorganisationerna efterfrågar också 

möjlighet att komma med synpunkter när trygghetsboenden planeras. Synpunkt 

framfördes om att införa serviceboenden där personal finns stationerade för att 

kunna svara på larm. 

Pensionärsorganisationerna har möjlighet att komma in med frågor och synpunkter 

till kommunens nämnder, till exempel via Jens, Carola och Fredrik.  

10. Övriga frågor 

Ersättare för ledamot som måste lämna sin plats i KPR under mandatperioden: 

önskemål att respektive organisation kan välja ersättare i samband med att ordinarie 

ledamot väljs eller om denne/dessa lämnar uppdraget. Under mötet framkom också 

önskemål att kunna välja in ersättare även vid tillfällig sjukfrånvaro. Dessa frågor 

regleras inte i arbetsordningen, men bör beskrivas där. 

 

Storleken på bidraget som pensionärsorganisationerna erhåller från kommunen för 

sin verksamhet bör enligt pensionärsorganisationerna höjas till den nivå som gällde 

före 2019 då verksamhetsbidraget sänktes med 20 kronor per medlem (från 50 kronor 

till 30 kronor). Hyresbidraget bör också enligt pensionärsorganisationerna anpassas 

till dagens hyresnivåer.  
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Pensionärsorganisationerna är viktiga för att förebygga ohälsa och de aktiviteter och 

den möjlighet till gemenskap som där erbjuds är viktiga för folkhälsan.  

Politiken tar med frågorna och återkopplar på nästa möte med KPR.  

 

11. Nästa möte 

2022-05-24 klockan 13:30 – 16:30 

 

12. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade mötet. 

 


