
Kommunala Pensionärsrådet  (KPR) 
 
Kommunstyrelsen har fastställt förslaget om ledamöter i pensionärsrådet. Från SPF 
ingår Yvonne Lindström, Christer Ridderstråle och Karl-Erik Thulin. 
 
Anhörigföreningen (AHF) som ingår i rådet representeras av Gun-Britt Renefalk 
med Elisabeth Härlin som ersättare. 
 
Rådets ordförande blir Carina Lund med Agneta Hägglund som ersättare. Lisbeth 
Bolin ordf. i Vård och omsorgsnämnden ingår också liksom socialchefen. Politiker in-
går även från bygg- och miljönämnden. Utöver dessa ingår 3 ledamöter från PRO och 
2 ledamöter från FF. 
 
Beroende på politiskt maktskifte i kommunen har vi endast haft ett snabbinkallat ar-
betsutskott som gällde besparingar. Några handlingar hade ej kommit oss tillhanda 
utan presenterades vid sammanträdet. Socialförvaltningen föreslog nedskärningar 
med totalt 3.150 tkr inom socialpsykiatrin, personalminskning inom särskilda boen-
den, förändrade dvs minskad tid inom hemtjänsten till brukarna liksom minskning av 
timvikarier. Vidare borttagande av 0,5 tjänst inom hemsjukvården och en hel tjänst 
inom fotvården. Vad gäller färdtjänsten förändrade förutsättningar med 600 tkr. 
 
KPR har svårt att motsätta sig minskad tid inom hemtjänsten eftersom kommunens 
utförare anser att detta är möjligt. KPR har tidigare liksom nu framfört att dessa tids-
schabloner är otidsenliga eftersom det är det aktuella hälsotillståndet och behovet 
som ska vara avgörande vid insatserna. När det gäller fotvård har vi helt motsatt oss 
neddragning av tjänst och även för hemsjukvården som med all sannolikhet kommer 
att behöva utökas när akutsjukvården drar ned på platser. För färdtjänsten har vi tidi-
gare bett om uppföljning. Enligt uppgift har inte handikapprådet ens informerats om 
detta besparingsförslag och med förändrade förutsättningar för färdtjänst. 
 
Vi är också kritiska till att tjänsteskrivelsen om besparingarna är daterade 16e jan 
2015. Handlingar skickades till oss 29 jan och arbetsutskottet träffades 28e jan. Vid 
au 28 jan. nämndes inte ett ord om korttidsboendet i A-huset. 
 
KPR har hela tiden ansett att A-huset skall nyttjas till korttidsboende och avlastning 
för anhöriga. Kommunen har under 2014 köpt platser utanför kommunen och anhö-
riga har fått avslag på begäran om avlastning. I rådet har vi alltid framfört behovet av 
korttidsboende och motsätter oss att A-huset nyttjas till annat ändamål än vad det från 
början varit avsett för så länge behov föreligger. 
 
Vid senaste KPR mötet i dec.2014 upptogs frågan ånyo om utnyttjande av A-huset.   
Förvaltningens besked var att vår framställan icke kunde beaktas eftersom inga me-
del därtill fanns till driften och ej heller fanns upptaget i 2015 års budget. Platserna 
bedömdes istället behövas för ensamkommande flyktingbarn. Vår uppfattning är att 
det är helt olämpligt att placera flyktingbarn i nära anslutning till flera äldre- och sär-
skilda boenden vilket vi också eftertryckligt påpekade. 



Socialchefen framhåller i sin tjänsteskrivelse att det med all sannolikhet föreligger ett 
behov av 6 korttidsplatser men att dessa inte kan tas i anspråk av ekonomiska skäl 
under 2015. 
 
Landstinget aviserar att medicinkliniken på lasarettet i Enköping minskar antalet vård-
platser 1:a april med 13-14  för att fokusera på endast de svårast akut sjuka. Detta 
innebär att vård och rehabilitering överförs till hemsjukvården i betydligt större omfatt-
ning än hittills. 
 
Kommunen förfogar nu över 8 korttidsplatser på Pomona som uteslutande tagits i 
bruk utifrån den enskilde brukarens behov och inte som avlastning för anhöriga. Vi 
bedömer att vårdplatsminskningen medför i konsekvens härav ännu större krav på 
anhörigas insatser och därmed ett alltmer påträngande behov av korttidsboende för 
avlastning inom anhörigvården. 
 
Gun-Britt Renefalk, Yvonne Lindström 
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