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KPR § 26 

Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. Informationen tas till protokollet.   

Val av justerare  
Till justerare väljs Gösta Rikardsson. Informationen tas till protokollet. 

Föregående protokolll 
Inga synpunkter på föregående protokoll. Informationen tas till protokollet. 
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KPR § 27 

Volontärsamordnare 
Linda Edvardsson är ny volontärsamordnare inom omsorgsförvaltningen 
som tidigare varit volontärsamordnare på arbete-och välfärdsförvaltning-
en. Linda berättar vad det innebär att jobba som volontärsamordnare. 
Uppdraget går ut på att rekrytera och introducera nya volontärer, skapa 
kontakt mellan volontär och enskilda personer som behöver stärkande 
insatser, men också inspirera till att få volontärer i olika verksamheter 
inom omsorgsförvaltningen. I uppdraget ingår även att samverka med 
idéburen sektor. 

För att kunna bli volontär i Kristianstad kommun behöver en genomgå 
olika steg. Första steget är rekryteringen och anmälan om intresse om att 
bli volontär. Därefter hålls en volontärintroduktion och uppdrag fördelas. 
Nästa steg är volontärträffar och det sista steget är utvärdering.  

Volontärer kan hjälpa till med att arrangera eller hjälpa till med aktiviteter 
på mötesplats, boende, exempelvis promenader, kreativt skapande 
cafévärd, spela brädspel, story telling, kultursunderhållning, digitalt stöd 
med mera. 

Volontärer kan även hjälpa med den enskilda kontakten. Vara en social 
kontakt, till exempel ha vardagssamtal, hälsofrämjande kontakt och  
inspiration till delta i aktiviteter, hänvisa till rätt stöd, vid behov. Samt 
övriga stärkande insatser utifrån tillfälligt behov och/eller aktiviteter, 
samarbeta med andra samhällsaktörer och göra gemensamma aktiviteter.  

Syftet med volontärer är att öka delaktighet, bryta ofrivillig ensamhet eller 
genomföra hälsofrämjande aktiviteter. Det ska vara roligt, meningsfullt och 
lärorikt. Stödet kompletteras men ersätter inte, personalens eller andra 
aktörers insatser.  

Volontärer omfattas även av kommunens ansvars- och olycksfalls-
försäkring, när insatser enligt överenskommelse utförs. 
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Information om vem som kan behöva en volontär kommer från olika håll, 
kan komma från en biståndshandläggare, från anhöriga, skolan etc. Ett 
gemensamt möte bokas för att matcha så bra som möjligt utifrån det behov 
som efterfrågas och utifrån volontärens intresse och erfarenheter.  

Samverkan med idéburen innebär en lokal överenskommelse om  
kommunens samverkan med idéburen sektor. Vilket långsiktigt verkar för 
ett hållbart Kristianstad. Det finns en handlingsplan för ett gemensamt 
ansvar och dialog kring behov och utmaningar som finns i kommunen. 
Samverkan leder till både strategiska och operativa aktiviteter 

Rådet påtalar att volontärträffarna brukar sammanfalla med andra  
pensionärsaktiviteter. Då många pensionärer är också volontärer vilket 
innebär att de inte kan närvara. Rådet tipsar därför om att inte ha  
aktiviteter samma tider som andra pensionärsaktiviteter. 
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KPR § 28 

Boendeprio 
Veronica Johansson presenterar boendeprioriteringen och visar  
veckostatistiken. Det är ett ansträngt läge då många som är på sjukhuset 
men förvaltningen klarar tremånadersgränsen.  

Rådet undrar om en diskussion förs med centralsjukhuset. Veronica svarar 
med att förvaltningen har kontinuerlig diskussion med sjukhuset.  
Förvaltningen prioriterar de patienter som bor hemma då patienterna som 
ligger på sjukhuset har personal. Därav tar det längre tid för förvaltningen 
att ta hem sina patienter från sjukhuset. Det är allt fler som kommer att 
behövas vårdas på hemmet. Förvaltningen har platser men det är personal 
som saknas då det måste finnas personal för att det ska ske på ett säkert 
sätt. Förvaltningen känner även att det är svårt att kunna ge det de önskar. 

Rådet tycker att det hade varit intressant att få veta hur många som får 
avslag. 
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Riktlinjer för föreningsbidrag 
Erika Frank, avgiftshandläggare, går igenom de ändringar som gjorts i 
riktlinjerna för föreningsbidrag. Anledning till ändringen är att det bör se 
likadant ut som övriga i kommunen samt att ändringarna gjorts enligt 
handlingsplan. Namnet riktlinjer ändras till bidragsbestämmelser.  

De större förändringarna enligt följande:  

”Till följd av syftet med bidraget delas detta in i två delar, ett medlemsbidrag 
efter föreningens storlek mätt i antal medlemmar folkbokförda i  
Kristianstads Kommun och ett särskilt bidrag där en prioritering sker med 
beaktande av typ av verksamhet och målgrupp. Dessa två bidrag söks separat 
på kommunens hemsida.” 

”Ska ha säte i Kristianstad kommun.” Förutsättningar för att använda  
digitala verktyget. 

”Stadgar lämnas till Kristianstads kommun en gång samt vid förändringar.”.  

”Föreningens medlemsavgift skall uppnå till minst: 50 kronor/år 
Inget fastbelopp.” 

”Föreningen ska ha plusgiro eller bankgiro.” 

Inga ändringar vad gäller medlemsbidrag och särskilt bidrag.  

Ansökningen om föreningsbidrag görs i Rbok, via Kristianstads kommuns 
hemsida men pappersansökan finns fortfarande kvar som alternativ.    

Rådet föreslår ändringar enligt nedan: 

”Ge ett stöd så att föreningen skall kunna vara en dialogpartner för  
Omsorgsnämnden och Omsorgsförvaltningen. Föreningen förutsätts föra 
fram sina medlemmars synpunkter på ett utifrån föreningsmedlemmarna 
och övriga pensionärer objektivt sätt.” 

”Pensionärsföreningar får begränsa medlemsunderlaget till den som  
uppbär pension och/eller fyllt 65 år. Även make/maka får ingå”. 
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KPR § 30 

Sammanträdestider 
Kommunala pensionärsrådet antar förvaltningens förslag på nya  
sammanträdestider för 2023 med ändring att sammanträdet i juni ändras 
till den 2 juni.    
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Ordföranden informerar   
Ingen information att delge. 
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KPR § 32 

Övriga frågor    
Elnätsavgift 
Jan Svensson informerar angående höjning av kostnader för kraftnät från 
och med 1 januari 2023. Jan förklarar kraftnäthuvudledning som går  
genom hela Sverige. Ett regionnät är en del av överföringssystemet 
för elektriciteten till regionerna medan lokalnät distribuerar elen ända hem 
till kunden. Svenska kraftnät kommer från den 1 januari höja elnätspriset, 
dvs att även elnätsavgiften kommer att vara rörlig. Vilket kommer innebära 
högre priser. Varför just nu? Beror på att det sker en värmeförlust med 6% 
vid transport av el som kommer behöva betalas av kunderna.  

 

Reglemente för pensionärsrådet 
Representanterna för pensionärsrådet ska vara bosatta i Kristianstad 
kommun. Ändring av reglementet tas vidare till förvaltningen och vidare 
till kommunfullmäktige.  

 

Inför kommande mandatperiod 
Information och uppdatering av ansvarsfördelning avseende hälso- och 
sjukvård tas med till nästa ordförande inför kommande mandatperiod.  

Rådet önskar mer information från förvaltningen och nämnden. Mer  
kontinuitet än vad det har varit. Rådet föreslås att lämna synpunkter via 
Tommy Åkesson som sedan ordföranden kan ta det vidare till förvaltning-
en.  

Rådet önskar utbildning för nya representanter, bör ligga under första 
mötet nästa år. Även här föreslås rådet att sammanställa skrivelse på alla 
synpunkter inför nästa mandatperiod, vad som fungerat bra och det som 
fungerat mindre bra. Sedan överlämna det till förvaltningen/nya ordföran-
den för åtgärd. 
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Det har tidigare diskuterats om kommunala pensionärsrådet ska ligga 
under kommunstyrelsen eller under omsorgsförvaltningen. Rådet önskar 
att det ligger under omsorgsförvaltningen med anledningen att det 
försvåras om det läggs under kommunstyrelsen. De frågor som rådet har 
anses beröra mer omsorgsförvaltningen, vilket skulle ta längre tid att få 
svar på om det ligger under kommunstyrelsen.  

Gösta Rickardsson som representant i brukarrådet har inte blivit kallad till 
några möten och önskar att nästa representant blir kallad.  

 

Prisbasbelopp 2023 
Elena Nilsson, ekonom informerar om höjt prisbasbeloppför 2023 och går 
igenom preliminär uppdatering av avgifter för 2023 på grund av ändringar 
i prisbasbeloppet och KPI 2023.  

Prisbasbeloppets har höjts från 43 800 kr till 52 500kr. Vilket kommer att 
medföra höjningar avseende avgifter inom äldreomsorgen. Höjningen i KPI 
kommer att medföra höjd avgift för mat.  
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