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Martin From

Ämne: SV: Vilken roll har KPR för äldre i Vallenntuna

Till Dig som ordförande i KPR 
Tack för vidarebefordran till ledamöter inför kommande KPR. 
 
Senaste styrelsemötet i april i SPF Seniorerna Vallentuna diskuterades mål och inriktning för KPR. Det 
finns dryga 5500 personer över 65 år i kommunen, nästan samtliga daglediga och som kommunen har ett 
socialt ansvar för.  Ca 500 av dessa har biståndsbedömning med hemtjänst eller särskilt boende. 
Verksamheten tillhör Socialförvaltningen. 
Sara Bjällsten har fått rollen som äldrestrateg på Socialförvaltningen. 
Den icke biståndsbedömda verksamheten för äldre berör 5000 personer och är sedan årsskiftet organiserad 
på Fritidsförvaltningen, Aktiv Fritid.  Äldreomsorgen riktar sig till äldre mellan 65 - 100 år, en tidsperiod 
om 35 år. Verksamheten ombesörjs i hög grad av volontärer. 2 personer deltid samt samordnare deltid. 
Verksamheten vänder sig till alla kommunens invånare enligt senaste mötet i förenings/samverkansrådet på 
Fritidsförvaltningen.  
 
Det går att jämföra med Ung Fritid, Fritidsförvaltningen, som vänder sig till ungdomar mellan 13 - 20 år, 
en tidsperiod om 7 år delar av dagen, 3960 personer. Verksamheten ombesörjs av anställd personal, 
heltider och deltider, 13 personer. 
 
Vilken roll har KPR för äldre i Vallentuna 
 
2020 i november skickades I mail en fråga till ordförande KPR om hur medlen för äldre fördelades i 
budget.  Frågan kommer att besvaras kommande KPR 2021 enligt uppgift från ordförande 
 
20210314 skickades en skrivelse för kännedom till ordförande KPR,. Skrivelsen har lovats att behandlas 
kommande KPR enligt uppgift från ordförande 
 
Frågor från SPF Seniorerna Vallentuna till kommande KPR 
- Vilken roll har KPR för oss äldre? 
- Har Socialförvaltningen gjort någon kartläggning av äldre och deras behov? 
- Vilket är Sara Bjällstens uppdrag som äldrestrateg? 
- Vilka är målen för en bättre äldreomsorg för icke biståndsbedömda? 
- Vilken är din inställning och ditt intresse för äldrefrågor som ordförande i KPR? 
 
Mona Beck Andersson, ordförande 


