
[Skriv text] Sida 1 
 

Pensionärsorganisationernas (PO) synpunkter till Majoritetens förslag till budget 2018 och 

planer 2019 – 2020 för Härryda kommun 

Vi konstaterar att synpunkter från pensionärsrådet medtagits som utgångspunkter i majoritetens 

budget. Pensionärsrådet har även inlämnat synpunkter på detaljplan Idrottsvägen i april.  

sid 14 

Det är därför vi tacksamt noterar Uppdrag: Direktanvisning konceptbyggnation ”BonTop” inom 

ramen för detaljplan Idrottsvägen. Genom direktanvisningen kan kanske byggandet av 

äldreanpassade bostäder påskyndas. Detta är viktigt då det fortfarande saknas alla former av 

Trygghetsboende i kommunen. Vi tackar för detta uppdrag till kommunen och tror att BonTop kan bli 

mycket bra. 

Så fort trygghetsboende till rimliga priser finns kan flyttkedjorna påbörjas i Härryda. Vi ber er dock 

observera resultatet i Mölndals kommun där en större del av ett BGT boende nu står tomt på grund av 

för höga hyror.  

Förutom ovanstående uppdrag vill vi också uppmärksamma den vision som presenterades vid rådets 

senaste möte av Wallenstam för fabriksområdet. Även denna vision bör studeras noga.  

Förbos besök i Skövde för bla studium av Trygghetsboende där statliga medel kunnat tas i anspråk bör 

utvärderas. Till sist vill vi också påminna om det enklaste nämligen tillgänglighetsanpassning av det 

befintliga bostadsbeståndet där äldre bor. Det blir möjligen billigast. 

Vi föreslår att eventuella konsekvenser för Riktlinjer för biståndsbedömning, särskilt Hospice och 

särskilt boende utreds samtidigt.  

Sid 20 

Vi välkomnar även förvaltningens Uppdrag: Måltider i hemtjänsten – näring och valfrihet. 

Vi skulle helst dock se att Uppdraget formuleras om till -Förvaltningen får i uppdrag att under 

2018 i samråd med pensionärsorganisationerna redovisa intentionerna enligt ovan för att ge 

politiken ett bättre kunskapsunderlag och som därefter redovisar förslag till ny inriktning för 

måltidsordning för hemtjänstens vårdtagare.  

Då vi vet att vissa personer inte mår bra vill vi gärna påskynda detta ärende. 

Sid 21 

Bostadsförsörjningsprogram 2018 -2022 

Första stycket mitt i : Programmet är tillsammans med befolkningsprognosen en viktig förutsättning 

….Vi anser att det långsiktiga behovet av Trygghetsbostäder för äldre och särskilt boende också bör 

baseras på befolkningsprognosen vilket inte är fallet idag. Tidigare biståndsbedömning ingår som en 

styrande faktor vid planering av särskilt boende, vilket leder till för låg prognos och alltför hård 

biståndsbedömning. 16 % av allt boende skall kanske vara äldreanpassat. Se även ovan sid 14  

”tillgänglighetsanpassning av det befintliga bostadsbeståndet”. 

Sid 23 

Lokalresursplan 2018 – 2022 

Behovet av särskilt boende för äldre bör även prövas efter omarbetning av de riktlinjer för bistånd i 

form av särskilt boende och trygghetsbostäder som används idag. 


