
 
 

Till alla i RPG-nätverket 

”KPR lyssnar på oss” 

 

Hej vänner och KPR-ledamöter! 

 

Rapport från möte i Äldrerådet hos Socialstyrelsen (SoS) 

Jag vill ge er en kort rapport från Äldrerådets senaste mötet den 18 februari 2015. Från RPG 

är vi två representanter som deltar i äldrerådet, Margareta Ålstrand och jag, Lars Johansson. I 

övrigt deltar en eller två representanter från alla våra systerförbund. 

 

Det hålles ca fyra rådsmöten per år och de präglas av engagemang, intresse och lyssnande 

från SoS. Varje möte har sitt specialla tema där vi samtalar om aktuella ärenden. De vill dels 

berätta för oss vad som pågår och få kännedom om våra erfarenheter från ”verkligheten”. Här 

kommer jag i fortsättningen att behöva höra era upplevelser för att kunna förmedla dem till 

SoS. 

 

I vårt senaste möte nu i februari behandlade vi frågor kring biståndsbedömning för äldre med 

behov. Samtalet blev mycket intressant där vi speciellt fick belysa det glapp vi ofta upplever 

mellan vad som beskrivs i lagar och föreskrifter och den verklighet som våra medlemmar 

upplever. Läs SoS noteringar från mötet i bifogade dokument. 

 

SoS gav också en tydlig bild av de regler som gäller vid biståndsbedömning. Den präglas 

natutrligtvis främst av den juridiska situation som SoS arbetar med. Ytterligare fick vi en 

presentation av de uppdrag SoS har fått avseende utredningar kring tilldelning av hjälpmedel. 

Jag bifogar bilderna från dessa två PowerPoint-presentationer. 

 

I nästa rådsmötet ska vi behandal geriatrik samt nutrition/kost. Till dess skulle jag önska att 

Margareta och jag finge uppgifter och upplevelser från er i KPR. Har ni behandlat dessa 

frågor i ert KPR? Vad sade ni i så fall? Finns det något vi ska ta med oss till SoS? 

 

Jag vill önska er många goda möten med era lokala kommunala myndigeter och ser fram emot 

intressanta rapporter från nätverket. 

 

Hälsningar 

 

Lars Johansson / Huskvarna 

Mobil 0708-211 331   

Mail: lajohva@spray.se 
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