
Till samtliga partier i Härrydas kommunfullmäktige 

 

Frågor till de politiska partierna i Härryda kommun 

Härryda kommun har fler än 6000 pensionärer över 65 år som motsvarar 21,8 % av 

väljarkåren. PRO har drygt 1000 medlemmar i fyra föreningar och SPF nästan 1000 i SPF 

Vintergäcken och SPF Björken.  

Hösten 2018 är det val och inför valet vill vi kunna svara på våra medlemmars frågor om var 

de olika partierna står i frågor beträffande äldre i kommunen. Vi emotser Era skriftliga svar 

senast 2018-01-31 för att kunna bearbeta och därefter presentera dem för våra medlemmar vid 

ordinarie månadsmöten under våren. 

1 Vad är ert partis uppfattning gällande olika former av äldreboende i kommunen? 

   Bra Ganska bra Otillräckligt Vet ej 

Trygghetsboende __ __ __ __ 

BGT boende  __ __ __ __ 

Särskilt boende, somatiska __ __ __ __ 

Särskilt boende, dementa __ __ __ __ 

Korttidsboende inkl __ __ __ __ 

Palliativ vård 

 

Hospice  __ __ __ __ 

Mot bakgrund av ovanstående svar vad avser ni göra under mandatperioden? 

...........................................................................................................……………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………….Svara gärna på separat papper 

 

2 Vad är ert partis uppfattning angående bilaga 1 Riktlinjer för biståndsinsatser 

vid Härryda kommun. Behöver de revideras? 

 Sid 15 översta stycket i riktlinjerna Hospice kan beviljas i undantagsfall. Vi 

vill att formuleringen förtydligas så att Hospice alltid skall kunna fås på 

begäran. Vad är ert partis uppfattning i denna fråga? 

…........................................................................................................................... 

…........................................................................................................................... 

…........................................................................................................................... 

 



3 Hur ställer ni er till att 90+ får rätt till särskilt boende utan 

biståndsbedömning?.................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

4 Se bilaga 2 Avgifter för omsorgs- och serviceinsatser. Pensionärs-

organisationerna har i sina Synpunkter till budget 2018-2022 föreslagit att 

maxtaxan inte höjs de kommande två åren. 

Vad är ert partis ståndpunkt gällande avgifter inom äldreomsorgen? 

……………………………………………………………………………………. 

5 Vad är ert partis uppfattning gällande larmavgifter ? 

……………………………………………………………………………………. 

Se bilaga 2. I Göteborg är avgiften 101 kr och i Härryda 231 kr för 2018.  

6 Frågan om kontinuitet i Hemtjänsten är viktig för oss. Hur många olika 

personer från hemtjänsten anser ert parti att en hemtjänsttagare orkar med att 

besökas av under 14 dagar?  Antal….. 

7 Vilka äldrefrågor vill ert parti prioritera och driva under mandatperioden? 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………….. ………………………………. 

Partinamn   Underskrift 

 

Svara gärna på separat papper! 

Ev frågor besvaras av : 

PRO Britt-Marie Nordin  bm.nordin@inbox.com  eller 0733-663807 

SPF Birgitta Jernström gb.jernstrom@telia.com eller 0723-084419 
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