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Program för Kommunala pensionärsrådet (KPR) åren 2019 2022
Inledning
Kommunala pensionärsrådet (KPR) ska ge pensionärerna i Hedemora kommun inflytande och
insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden i kommunen. Rådet ska finnas för att
säkerställa de äldres inflytande i de kommunala samhällsplaneringsprocesser som berör dem.
Rådet är en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad påverkas av kommunens beslut.
Hedemora kommun arbetar efter en styrmodell som heter Mål och Budget. Styrmodellen ska
förenkla, förbättra och tydliggöra arbetet med planering, åtgärder, uppföljning och analys i syfte
att förbättra och utveckla kommunens verksamhet i en hållbar riktning för att ge kommunens
invånare bra service av hög kvalitet. En viktig del i att uppnå målet att ”i Hedemora lever
kvinnor, män, flickor och pojkar ett bra liv i en levande kommun där människor och näringsliv
utvecklas” är att invånarna ska vara nöjda med insyn och inflytande i kommunens verksamheter.
Ett annat mål är att Hedemora ska vara jämställt, jämlikt och att hälsan i kommunen ska vara
god. En viktig del för att nå dessa mål är KPR:s verksamhet.
Ändring av detta program kan aktualiseras av KPR, kommunstyrelsen och omsorgsnämnden.
Programmet ska fastställas inför varje ny mandatperiod av kommunfullmäktige och KPR.
Funktion, viljeinriktningar och prioriteringar
KPR är ett rådgivande organ och ska stärka pensionärsorganisationernas inflytande i
övergripande samhällsfrågor som rör äldre i kommunen samt arbeta för att pensionärernas
synpunkter tas tillvara i den kommunala samhällsplaneringen. Rådet ska fungera som ett
samarbetsforum mellan de riksorganisationer för pensionärer med lokalförening som finns i
kommunen. Rådet är ett organ för samråd, samverkan, överläggningar och ömsesidig
information mellan kommunen (nämnder, kommunstyrelsen och bolag = kommunkoncernen)
och företrädare för pensionärsföreningarna enligt ovan. KPR är ett av kommunkoncernens sätt
att nå ut med information till kommunens pensionärer. Samtliga som deltar på KPRs
sammanträden har därför ett ansvar att sprida information från mötet, men också att föra talan för
äldre personer i samhället oavsett deras organisationstillhörighet.
KPR ska:








ges möjlighet att lämna underlag och synpunkter på den övergripande
samhällsplaneringen i kommunen,
fungera som ett forum för opinionsbildning, information och kunskapsspridning genom
t ex utställningar, informationskampanjer, dialog- och informationsdagar. Till dialogdag
bör pensionärer i Hedemora kommun inbjudas oberoende av organisationstillhörighet,
vara en remissinstans inom kommunkoncernens verksamheter i frågor som rör äldre,
vara delaktig i förberedelser och vara en remissinstans gällande kravspecifikation inför
upphandlingar av drift inom äldreomsorg och hemvård,
ha överläggningsrätt med kommunkoncernens verksamheter i frågor som berör äldre,
ge styrelser och nämnder inom kommunkoncernen möjlighet att ta del av och beakta
pensionärsorganisationernas synpunkter i ett tidigt skede och således verka för att de
äldres frågor beaktas i styrelse, nämnd och bolags verksamhetsplaneringar för
samhällsinsatser som berör denna grupp,
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ge pensionärsorganisationerna i kommunen möjlighet att ta initiativ, initiera ärenden och
att aktivt verka för förändringar och utveckling av kommunens verksamheter som berör
äldre i samhället. Kommunkoncernens styrelser och nämnder ska i rådet informera om
sin verksamhet och planerade förändringar som är betydelsefulla för kommunens
pensionärer och redovisa resultat av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för
dessa,
i god tid få möjlighet att lämna synpunkter på kommunens årliga Mål & Budget utifrån
de äldres perspektiv.

Ställningstagande
Det är av stor betydelse i kommunens strategiska planeringsprocesser att de äldres erfarenhet och
kompetens tas tillvara och att de äldres synpunkter kommer fram. Kommunens företrädare ska
därför samråda med och informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas
utformning och organisation som berör de äldre invånarna i kommunen och deras vardag och
därmed inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka
ärendets handläggning i aktuell nämnd, styrelse och/eller bolag. Därigenom ges pensionärerna
genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. I övergripande utredningar i Hedemora
kommun som kan ha beröringspunkter med de äldres situation ska en dialog etableras i god tid
före beslut så att rådets synpunkter kan inhämtas och beaktas. Dialogen och remissförfarandet
ger de äldre en möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen och i de insatser de tar del av.
I rådet ska kommunen redovisa resultat och utvärdering av vidtagna åtgärder som berör äldre.
Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det
serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet.
Ansvar och uppföljning
Omsorgsnämnden ansvarar för att KPR drivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt utifrån
lagstiftning, politiska mål, reglementen, andra styrdokument och ekonomiska förutsättningar.
Nämnden ansvarar för uppföljning och utvärdering av KPR:s verksamhet. Programmet fungerar
som ett styrinstrument, men kräver att nämnden genom aktiva beslut tillsätter utredningar och
vidtar eventuella andra åtgärder som behövs samt avsätter ekonomiska medel för att uppnå
målen.
Koppling till andra styrdokument
Då KPR är organisatoriskt knutet till omsorgsnämnden så finns rådets sammansättning och
arbetsformer att återfinnas som bilaga till omsorgsnämndens reglemente. Detta program ska
följas upp av en handlingsplan som årligen tas fram av omsorgsnämnden och KPR gemensamt.
Omsorgsnämnden beslutar om handlingsplanen. Handlingsplanen ska ange konkreta åtgärder,
tidsplaner och ansvar m.m.
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