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Pensionärsorganisationernas (PO) synpunkter på ”Riktlinjer för biståndsinsater vid 

Härryda Kommun” distribuerat vid KPRs sammanträde den 24 augusti 2017 § 28 

Vi noterar de förbättringar som skett vad gäller regler vid biståndsbedömning som fastställdes 

av kommunstyrelsen 2016-11-21, § 347. I enlighet med reglementet för pensionärsrådet hade 

det dock varit mer adekvat att pensionärsrådet fått möjlighet att lämna synpunkter innan 

kommunstyrelsen beslutade i ärendet. Att först efter fattat beslut få lämna synpunkter känns 

ur demokratisk synvinkel inte tillfredsställande. 

Vi vill dock ta tillfället i akt när vi nu erhållit desamma i efterhand informera 

kommunstyrelsen om pensionärsorganisationernas synpunkter med förhoppning om 

skyndsamt reviderade riktlinjer.  

sid 7  

• Rengöring av spisfläkt och ventiler en gång per år 

Kan brandrisk tänkas föreligga när fläktfilter rengörs så sällan? 

• Fönsterputsning motsvarande två rum och kök. Fönsterputsning sker en gång per år 

Vi anser att fönsterputsning bör ske två gånger per år 

Sid 8 

• Bära in ved/tända i spis (en gång per dygn) 

Säkerställs detta inom ramen för nationella riktlinjer för inomhustemperatur i bostäder? 

Sid 13 

• Vård i livets slutskede i ordinärt boende 

Första stycket: inte alla vill dö i hemmet. Vi känner till småbarnsfamiljer där mor eller far 

behöver palliativ vård. Ett hospice kan vara helt avgörande för att tiden fram till dödsfallet 

inte skall bli traumatisk. Hemmet är inte alltid bästa platsen och våra äldreboenden kan vara 

mindre lämpliga för terminalvård.  

Under rådande förutsättningar bör Hönekulla gård bättre anpassas för kvalificerad 

terminalvård genom att en särskild avdelning inrättas så att de vårdade inte behöver utsättas 

för besök av obehöriga personer.  

Vår åsikt är att kommunen satsat mycket på utbildning av personalen för vård i livets 

slutskede men det räcker inte om inte bostäderna är anpassade för vård i livets slutskede.  

Sid 15 översta stycket.  

• Hospice kan beviljas i undantagsfall 

Vi anser att Hospice alltid skall kunna fås på begäran efter det terminala samtalet. Göteborgs 

stad är inget alternativ då de har en stor brist på många slag av bostäder för äldre och döende.  

Såväl kyrkan som privata byggare kan tänka sig Hospice i sin regi i Härryda. Det känns 

stötande att Härryda kommun med god ekonomi skall ha en så negativ inställning till ett 
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värdigt slut livet. Ett värdigt slut är inte tillfyllest för att man inte dör ensam. Se även 

målformulering sektorn för vård och omsorg. 

Sid 15 mitten 

• Mäta upplevd oro och otrygghet--- en arbetsmetod för handläggarna 

KPR vill ha en skriftlig beskrivning av arbetsmetoden.  

Kommunstyrelsens beslut om nya riktlinjer för vård i särskilt boende för personer över 90 år 

har inte fått avsedd påverkan på förvaltningens beslut i detta avseende. 

På senare tid har minst två personer över 90 år inte beretts plats på särskilt boende och 

kommunens beslut har inte fastställts vid överklagande. 

Vi som representerar våra pensionärer månar om att våra äldsta och svagaste i kommunen 

skall kunna leva värdigt när man uppnått 90 år.  

LSS utgår från god levnadsstandard för sin målgrupp medan SOL talar om skälig 

levnadsstandard för de äldre. Detta anser vi inte vara rimligt utan vår kommun bör utan att 

invänta eventuell ny lagstiftning redan nu tillämpa begreppet god levnadsstandard för våra 

äldre i Härryda kommun. 

 

PRO och SPF i Härryda kommun 

 


