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22 procent av väljarna i Härryda kommun utgörs av 65+ så KPR vill att 

alla pensionärer röstar 

 

SAMMANSTÄLLNING AV SVAR PÅ POLITISK ENKÄT 2018 

Pensionärsorganisationernas enkät till alla politiska partier, som är representerade i 

Kommunfullmäktige, har besvarats av Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, 

Kristdemokraterna och Vänsterpartiet i tid samt Kommunpartiet och Centern efter ytterligare 

påstötning. 

Svarande partier är ense om att äldreomsorgen i vår kommun är av god kvalitet och fungerar väl och 

har förtroende för förvaltningens sätt klara uppdraget. 

Vi har under innevarande mandatperiod ställt ett antal frågor gällande äldre som vi prioriterat och nu 

tillfrågat partierna om. Nedan finner ni en nedkortad sammanställning av deltagande partiers svar. 

Texten är svärtad för frågorna 

1 Trygghetsbostäder som nu ingår i kommunens styrdokument och som samtliga svaranden förordar 

skall ske utan biståndsbedömning. Det finns idag inga trygghetsboenden i kommunen. 

2 Hospice eller vård i livets slutskede. Samtliga svaranden anser att man bör kunna tillgodose ett 

behov av hospice. Moderater och socialdemokrater anser att vi kan köpa platser vid behov. Endast 

centern anser att det är otillräckligt. Moderaterna anser att kommunen är för liten för själv driva ett 

hospice.  

3 SÄRSKILT BOENDE FÖR 90+ UTAN BISTÅNDSPRÖVNING Samtliga partier har svarat ja 

utom Moderaterna, men se även sammanfattning nedan. 

4 ÖVERSYN AV RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSPRÖVNING.  Samtliga partier vill se över 

riktlinjerna för biståndsbedömning.  

 5 LARMAVGIFT Kommunen lämnade den lagenliga självkostnadsprincipen i och med förra 

höjningen till riksgenomsnitt. En utredning och upphandling tillsammans med kranskommunerna i 

Göteborg pågår. När upphandlingen är klar får man som tidigare se över vilka principer man har vid 

prissättningen till kund.  

6 ÖVRIGA AVGIFTER Här skiljer sig parterna påtagligt. Moderaterna vill följa riksgenomsnittet. 

Kristdemokraterna, Centern och Kommunpartiet känner till att självkostnadsprincipen gäller. 

Liberalerna vill utgå från minimibeloppet.  Socialdemokraterna vill att regeringen höjer maxbeloppet. 

Vänsterpartiet vill inte höja maxtaxan på två år.  

7 UTBYGGNAD AV ÄLDREBOSTÄDER Moderaterna anser att detta prövas utifrån 

befolkningsstatistik varje år .  

8 KONTINUITET eller antal olika vårdpersonal under en 14-dagarsperiod. Samtliga partier har 

svarat färre olika vårdpersonal på olika sätt.  
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9 SPECIFIKA SYNPUNKTER 

• Moderaterna ser fram mot fortsatt dialog med SPF o PRO.  Kompetensen utvecklas, Fler 

externa utförare, även inom hemtjänsten för högre kvalitet och mångfald. 

• Socialdemokraterna vill förbättra kvalitén inom hemtjänsten. Man vill även prioritera 

läkemedelsgenomgångar och höja matkvalitén. 

• Liberalerna vill ha större valfrihet för de äldre och större inflytande.  Man skall kunna välja 

matleverantör och form. Gemensamhetsutrymmen för gemenskap, trygghet och andra 

aktiviteter skall finnas. 

• Centern vill ha möjlighet till självbestämmande, försök med matlagning i hemmet och 

utveckla träffpunkter. 

• Vänsterpartiet vill ha bra arbetsmiljö, egen regi och minska klassklyftor via skatten. 

• Kommunpartiet vill satsa på demensvården, kolla övermedicinering och bibehålla nuvarande 

servicenivå även när nya krav ställs på kommunen, som kostar pengar. 

• Kristdemokraterna Satsning på tekniska hjälpmedel, säkerhet för äldre på gator och torg, 

fixartjänst 70+ och utökat samarbete med civila organisationer. 

SAMMANFATTNING 

Ovan redovisade synpunkter får ej ses som heltäckande men utgör en kort sammanfattning över 

inkomna synpunkter men bör ge viss vägledning inför höstens val. 

Detta öppnar också upp för en fortsatt och förhoppningsvis konstruktiv dialog mellan partierna och 

pensionärsorganisationerna. Under våren har vi arbetat vidare med vissa synpunkter vilket bl a lett 

fram till att moderaterna i Alliansens budget nu ändrat uppfattning gällande 90+ vid 

biståndsbedömning. 

Vi har tagit del av samtliga partiers synpunkter hos de som har besvarat enkäten och ser det som 

viktigt att vid valet beakta dessa och att kryssa för de kandidater som Du vet arbetar särskilt för 

äldrefrågor.  

Vi har även dragit slutsatsen att Äldre inför höstens val inte utgör en attraktiv målgrupp för de partier 

som ej avgivit svar på enkäten. 

 

PRO och SPF i Härryda kommun 

 

 

OBS! 

Vårt frågeformulär och Partiernas egna enkätsvar finns tillgängliga för intresserade på 

 PROs och SPF Vintergäckens respektive hemsidor. 

                                             



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 

mailto:bm.nordin@inbox.com
mailto:gb.jernstrom@telia.com
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Vi uppskattar att få ge Moderaternas synpunkter på frågor som rör våra äldres väl och ve. 

Frågorna ni ställer är dock komplexa och vi kan därför inte ge korta, enkla, entydiga svar.  Åtgärder inom ett 

område leder inte sällan till konsekvenser på ett annat håll, så det är viktigt att se helheten. 

De flesta frågeställningarna kan också gälla personer yngre än 65.  Vi har dock besvarat frågorna ur ett 

äldreperspektiv (65+). 

Moderaterna kommer gärna till SPF resp PRO för att samtala kring dessa och andra frågor som rör äldre. Hör 

av er till Kersti Lagergren, 0725 885414, kersti.lagergren@politiker.harryda.se om ni vill träffa oss, eller om ni 

har andra frågor. 

 

1 

Trygghetsboende (THB)  

 Ej biståndsbedömt.  Finns idag inte i HK.  

 Moderaterna vill att det byggs THB.  Redan i Alliansens budget som antogs nov 2016 

fick förvaltningen ett uppdrag att ”aktivt i planprocessen och genom markanvisning 

möjliggöra att THB byggs inom HK”. 

Bostäder med god tillgänglighet (BGT)  

 Biståndsbedömt.  Finns idag i Mölnlycke och Landvetter och byggs i Hindås 

(Roskullen). 

 När Hindås BGT står klart, anser Moderaterna att vi har tillräckligt antal BGT-

lägenheter tills vidare. 

Särskilt boende (SÄBO)  (”Vård- och omsorgsboende” föredrar vi som namn, eftersom det bättre beskriver  

boendeformen) Somatisk 

 Biståndsbedömt.  Finns idag i Rävlanda, Landvetter och i Mölnlycke.  

Särskilt boende (SÄBO)  (”Vård- och omsorgsboende”) Demens 

 Biståndsbedömt.  Finns idag på Björkelid i Rävlanda, Östra Bygården i Landvetter, samt 

Ekdalagården och Säterigården i Mölnlycke.  

Generellt om SÄBO: Årskostnad ca 700,000:-/plats.  På SÄBO ska man bo om man har ett uttalat 

vårdbehov, anser moderaterna.  Ur en ekonomisk synvinkel – för att använda 

medborgarnas skattepengar på rätt sätt - är det viktigt att vi har det antal platser som 

det finns behov av och att bedömt framtida behov finns med i planer/budget.  Det är 

också viktigt att kunna använda platserna flexibelt, eftersom det i perioder behövs 

mest somatiska platser och ibland många platser för dementa. 

 I nuläget behövs fler platser och vi är angelägna om att det nya boendet på Säteriet, 

som ska drivas av en extern utförare, byggs så snart det bara går.  

mailto:kersti.lagergren@politiker.harryda.se
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 Kommunens egna boenden fungerar generellt sett bra, men nu ser vi fram emot att få 

det första Vård- och Omsorgsboendet som drivs av en annan utförare, eftersom vi tror 

att konkurrens och alternativa idéer främjar en positiv utveckling. 

 Vi välkomnar också att Wallenstam planerar att bygga ett antal lägenheter för äldres 

skiftande behov i Mölnlycke fabriker.  

Korttidsboende Biståndsbedömt.  Ekdalagården (demens) och Hönekulla gård (somatisk) har 

korttidsplatser, men även övriga äldreboenden i kommunen kan erbjuda korttidsplats. 

 Det är viktigt att kunna använda platserna flexibelt, eftersom det i perioder behövs 

fler, ibland färre korttidsplatser.   

Hospice Moderaterna anser att hospice är en värdefull vårdform i livets slutskede, i de fall 

kommunen inte har egen kompetens och utrustning för att hjälpa och lindra vid livets 

slut, eller om det inte finns lämplig plats (lugn) i något av kommunens egna boenden.  

Kommunen är dock för liten i storlek för att ha ett eget hospice och vi ser därför hellre 

att man köper platser vid behov.  

 Vi välkomnar Wallenstams planer på att bygga några platser med inriktning hospice. 

Generellt om bostäder för äldre:   

 Varje år tar HK fram befolkningsstatistik och prognoser för alla åldersgrupper och 

kommundelar. Med detta, plus tidigare erfarenheter, har vi politiker ett ganska 

tillförlitligt underlag för att fatta beslut om när/var/vilken typ av bostäder som vi vill 

ska byggas de närmaste åren.  

 Nybyggda bostäder måste enligt Plan- och Bygglagen ha god tillgänglighet. 

 Moderaterna vill ha en blandning av kommunalt drivna och privat drivna projekt, 

eftersom vi tror det främjar kvalitet och bidrar till en mångfald som våra innevånare 

vill ha, eftersom man har olika önskemål, behov och ekonomiska resurser. 

2 

Riktlinjer för biståndsinsatser 

 Riktlinjerna ska ses över i vår och förslag på förändringar kommer politiken att ta 

ställning till när de presenteras. 

 Hospice ska vara förbehållet dem som kräver speciellt omhändertagande vid livets slut 

– när det krävs kompetens eller utrustning som inte finns inom den egna 

organisationen.  Det ska inte kunna fås på begäran. 

 Moderaterna anser att kompetensutveckling för personal är viktigt och ska 

uppmuntras.  All personal inom äldreomsorgen ska ha den kompetens som krävs för 

att kunna göra ett bra arbete med gott bemötande, som gör att de äldre känner sig 

trygga och nöjda med de insatser som ges.  Detta är naturligtvis speciellt viktigt för 

personal som tar hand om äldre vid livets slut.  
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SÄBO 90+ Nej, vi anser inte att man per automatik ska kunna få en plats på SÄBO när man fyllt 90 

år. Däremot är det viktigt att man vid biståndsbedömningen verkligen har en samsyn 

kring hur man bedömer, samt att man tar hänsyn till upplevd oro mm, som framgår av 

riktlinjerna.  Se också Generellt om SÄBO ovan. 

Generellt om boenden för äldre:   

 Moderaterna arbetar sedan tidigare för att få fler boendeformer att välja mellan när 

man blir äldre och vi kommer att fortsätta arbeta för det; 

 Uppdrag i 2016 års budget om THB. 

 Uppdrag i 2017 års budget om ”Direktanvisning konceptbyggnation ”BonTop” inom 

ramen för detaljplan Idrottsvägen”.  Denna boendeform riktar sig främst till äldre och 

bygger på Bo-Aktiv-konceptet. 

 Vi välkomnar som sagt Wallenstams planer på att inom kommande Mölnlycke fabriker 

bygga så det finns möjlighet att flytta inom området till en mer anpassad lägenhet när 

man blir äldre (förhoppningsvis kan man med deras koncept bo kvar till livets slut). 

 Vi välkomnar även andra aktörer som har intresse av att bygga med fokus på äldre – 

inte minst om man vill göra det i någon av kommunens andra tätorter. 

Generellt om äldreomsorg 

 Moderaterna vill kunna erbjuda fler externa utförare även inom hemtjänsten.   

 Vi vill gärna framhäva möjligheten att själv köpa servicetjänster med RUT-avdrag. Det 

finns idag firmor som erbjuder städ och annan service i hemmet, trädgårdsskötsel, 

matlagning i hemmet mm. 

4 

Avgifter inom äldreomsorgen 

 Moderaterna anser att avgifterna bör ligga så nära rikssnittet som möjligt och ser 

därför fram emot den översyn av avgifterna som förvaltningen ska göra i vår.   

5 

Larmavgifter Larm är viktigt ur förebyggande syfte och ur ett trygghetsperspektiv och priset ska inte 

göra att man inte anser sig ha råd.  Förvaltningen tittar även på denna avgift. 

 Däremot är jämförelsen med larmavgiften i Göteborg inte rättvisande, eftersom de 

har en avgift för varje utryckning.  Det gäller att jämföra äpplen med äpplen. 
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Kontinuitet i hemtjänsten 

 Moderaterna vill ha större kontinuitet i hemtjänsten och förvaltningen har i uppdrag 

att minska antalet ”hemtjänstare”, framför allt för de som har många besök per dygn.   

7. 

Äldrefrågor vi vill driva nästa mandatperiod: 

 Boendefrågor – THB t.ex.  

 Fler externa utförare inom hemtjänsten. 

 Mat för äldre, framför allt för de med hemtjänst som inte själva handlar och lagar mat. 

Många är nöjda med matsituationen, men inte alla. Bra kan bli bättre. 

 God kvalitet och nöjda medborgare är ledstjärnan. 

2018-01-31  

för Moderaterna  

Kersti Lagergren och Per Vorberg 



Svar Socialdemokraterna 
 

 

 

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

   Bra Ganska bra Otillräckligt Vet ej 

Trygghetsboende _x_ __ __ __ 

Behöver byggas NU. Vi tycker att det är viktigt att se till att det finns i olika 

upplåtelseformer så att möjligheten att få bo i ett trygghetsboende inte är 

ekonomisk fråga.  

 

BGT boende  _x_ __ __ __ 

De BGT-boende som vi har idag är bra men det skulle naturligtvis behövas 

byggas fler. Framförallt nu när vi blir fler som har behovet. 

 

Särskilt boende, somatiska _x_ __ __ __ 

Särskilt boende, dementa _x_ __ __ __ 

Våra särskilda boenden är bra, men allt kan naturligtvis bli bättre. 

 

Korttidsboende inkl _x_ __ __ __ 

Palliativ vård 

Våra korttidsboenden är bra. Den palliativa vården kan förbättras. Man 

borde se till att den palliativa vården blir mer avskild. Detta för att öka 

kvaliteten för de som har palliativ vård. 

 

Hospice  __ __ __ __ 

Vi måste säkerställa möjligheten att köpa platser på hospice till de som har 

ett behov.  

 

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

 

För oss är det viktigt att säkerställa att alla våra boende har mat av hög 

kvalitet såväl smakmässigt som näringsmässigt. Detta gäller naturligtvis 

även de som får mat levererat hem. 

Vi vill se till att det byggs fler trygghetsboenden och det är i detta 

sammanhang viktigt att se till att det byggs även i hyresrättsform. Alla som 

känner ett behov skall ha möjligheten till att bo i ett trygghetsboende 

 



Svar Socialdemokraterna 
 

 

Vi behöver undersöka behovet av att bygga om våra palliativa avdelningar 

så att vi kan garantera avskildheten. Där behovet finns skall det 

naturligtvis lösas. 

 

 

2  Hospice är en viktig fråga och ett viktigt stöd både för den sjuka och för de 

anhöriga.  Det är viktigt för oss att de som har ett behov får den hjälp som 

de behöver.  

 

 

3 För oss socialdemokrater så är detta en självklarhet. Vi har i flera år 

kämpat för detta och kommer att fortsätta driva frågan. 

 

4  Vi vill höja garantibeloppet.  

 

5 Dessa behöver ses över. Ingen som behöver ett larm skall tvingas vara utan. 

 

6 Det skall alltid vara så få som möjligt. Däremot så är det också viktigt att 

detta inte sker på bekostnad av de anställda och deras arbetsmiljö och 

arbetsvillkor. 

 

7 Får jag bara välja en att lägga mest fokus på så är det att personer över 90 

inte skall behöva behovsprövas för att få en plats på särskilt boende. 

I övrigt så handlar det om att ytterligare förbättra kvaliteten på maten och 

göra en genomgång av de avgifter som finns för att säkerställa att ingen 

person hamnar utanför systemet.  

En annan viktig fråga är läkemedelsgenomgång.  

 

 

 

 

Socialdemokraterna.  Patrik Linde 

Partinamn   Underskrift 

 



                               Liberalerna i Härryda 

1 
 

                                                          

Liberalernas svar på ”Frågor ställda till de politiska partierna i Härryda kommun” ställda av 

PRO och SPF  

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

kommunen? 

Trygghetsboende: 

Trygghetsboende är den bostadsform som Liberalerna prioriterar. Tyvärr finns inte denna typ 

av boende i kommunen vilket gör prioriteringen än mer angelägen.  

Trygghetsboende ska vara ett naturligt inslag i bostadsbeståndet och då gärna i centralt läge. 

Detta för att underlätta kommunikationen med exempelvis handel, kultur och 

vårdinrättningar. Bostadsmiljön ska vara positiv och levande. ”Att kunna höra glada 

barnskratt och se barnen leka i närheten ska vara ett naturligt inslag i vardagen”. 

Trygghetsboendena ska ha gemensamma utrymmen, där möjligheter finns för såväl 

gemensam matlagning och intagande av maten som plats för gemensamma aktiviteter. 

BGT:  

BGT är en också ett bra boende men Liberalerna anser att Trygghetsboende är klart bättre. 

BGT är ju biståndsbedömda, de behövs för en del men inte för samtliga äldre som lämnat sina 

föregående boenden exempelvis sina villor.  Tillgången motsvarar inte heller här efterfrågan. 

Särskilt boende somatiska 

Det särskilda boendet är klart en tillgång. Dock kan man måhända vara något kritisk till 

utförandet. Det är inte alltid positivt att när man lämnar lägenheten så kommer man ut i en 

korridor när man hellre skulle komma till ett gemensamt utrymme/samlingssal. 

Särskilt boende dementa 

Även här gäller att boende för dementa är inte bara en tillgång, utan det är helt nödvändigt att 

denna form finns i tillräcklig omfattning och att utförande motsvara de specifika behov av 

exempelvis säkerhet som är ett absolut krav. Vidare är det viktigt att omgivningen ”inte störs” 

av den demenshandikappade, exempelvis av höga röster, ett livligt beteende etc. 

Korttidsboende inklusive Palliativ vård 

Behovet är uppenbart men någon tillgång till detta boende finns inte i kommunen, något som 

helt klart behöver åtgärdas. 

Hospice 

Samma kommentarer som noterats för Korttidsboende gäller även här. 
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2. Vad är ert partis uppfattning angående bilaga 1 Riktlinjer för biståndsinsatser 

vid Härryda Kommun. Behöver de revideras? 

Riktlinjerna måste självklart revideras med jämna mellanrum. Detta inte minst då 

förutsättningarna kan ha förändrats och då hjälpinsatserna har förbättrats, exempelvis 

teknikutvecklingen. Detta kan då leda till att förbättringar/utökningarna av 

biståndshanteringen genomförs. 

Liberalerna vill betona att det är enskildes vilja/önskemål som har stor betydelse i valet av 

bostad. I det specifika fallet som beskrivs avseende Hospice behöver gällande riktlinjer 

förändras. Finns ett uttalat och verifierat behov ska detta helt klart leda till att en sådan plats 

erbjuds. Härryda Kommun ska kunna erbjuda plats på Hospice i kommunen. 

 

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

Liberalerna anser att en boende efter ett så långt liv och gjorda insatser ska ha rätt till särskilt 

boende. Personens behov och uttalade önskemål ska vara den styrande faktorn. Dessutom 

minskar detta boende behovet av Hemtjänstpersonal, där ju tyvärr en så stor del av arbetstiden 

används till planeringsarbete och transporter i stället för att ge den behövande det stöd denne 

behöver. 

 

4. Se bilaga 2 Avgifter för omsorgs- och serviceinsatser 

Avgörande är att den åldersrika/åldersrike har ett bestämt minimibelopp efter nödvändiga 

basutgifter att själv disponera över. Detta bestämmer då också det belopp som kommunen ska 

ta ut för lagenliga biståndsinsatser. 

 

5. Vad är ert partis uppfattning gällande larmavgifter? 

Se också punkt 4. En allmän översyn bör göras där de närliggande kommunernas larmavgifter 

dokumenteras och jämförelse görs. Om Härrydas kostnad överstiger grannkommunernas 

motsvarande avgifter så måste orsaken härtill identifieras och dokumenteras. Måhända kan en 

ny upphandling leda till en lägre kostnad. Den årliga översynen av larmkostnaden debiterad 

den boende får inte medföra att kostnadsökningen i % överstiger inflationen. Vad som är 

särskilt viktigt är att den boende av ekonomiska skäl inte ska tvingas att avstå från larm. Larm 

kan då ingå som ett kommunalt bidrag. 
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6. Frågan om kontinuitet i Hemtjänsten 

För den behövande är det helt uppenbart viktigt hur många olika personer det är som utför 

hjälpinsatserna. Antalet måste vara så lågt som möjligt. Första steget är att klargöra genom en 

analys hur många olika ”hemtjänstpersoner” de olika hemtjänsttagarna haft under exempelvis 

två veckor. Andra steget är att klargöra orsakerna till att antalet är högt. Tredje steget är att 

vidta insatser som minskar antalet olika ”hemtjänstpersoner” som hemtjänsttagaren får möta 

under en i detta fall en fjortondagarsperiod. Ett första mål är högst 6 olika personer under en 

14-dagars period. 

 

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

Det finns naturligtvis många frågor Liberalerna som ett socialliberalt parti vill driva. 

Ovanstående fråga har en mycket framträdande plats i vårt arbete och vi kommer löpande att 

informera om vad vi kommit fram till. Vi har självklart sedan länge haft Äldrefrågorna 

prioriterade i vårt arbete. Nedan följer några av områdena som står våra hjärtan nära. 

a. Äldreomsorgen ska präglas av att äldre får möjlighet att välja hur man vill leva sitt liv. 

Lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att äldre ska ha ett större inflytande över 

Hemtjänsten och ökad valfrihet i äldreomsorgen, Friheten ska också gälla rätten att 

välja vilken mat och i vilken form den ska ha, antingen den levereras i 

gemensammatsal, lagas i ens hem eller levereras färdiglagad för uppvärmning. 

 

b. Den enskildes behov och inte åldern ska styra när och hur insatserna ska utföras. 

 

c. Att det i kommunen byggs så många bostäder med möjligheter till gemenskap och 

trygghet, så kallade Trygghetsbostäder, som motsvarar behovet. Detta gäller såväl 

äldre som invånare med funktionsnedsättning. Lägenheterna ska ha gemensamma 

utrymmen där möjligheter finns för såväl gemensam matlagning som plats för 

gemensamma aktiviteter. Stimulerande aktiviter, exempelvis intressanta föredrag och 

musikstunder ska vara en naturlig del i vardagen. 

 

d. Vardagen i livets slutskede ska kännetecknas av omtanke, kärlek och omsorg. En 

professionell vård och en hög trygghet är självklarheter i detta sammanhang. Närhet 

till sitt föregående boende är viktig, varför kommunen måste kunna erbjuda ett 

Hospice i vår kommun.  
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e. Trygghet. För Liberalerna är frågan om trygghet central. Att känna sig trygg i hemmet 

utan att oroa sig för ovälkomna besök eller aktiviteter. Att kunna lämna hemmet utan 

att känna sig orolig för inbrott. Att känna sig säker när man tar en promenad genom att 

exempelvis förbättra belysningen på gator, gångstråk och parker samt ha 

trygghetsvakter på helger och nätter. 

 

2018-01-31 

 

Liberalerna i Härryda    Erik Lagerström 

      Ordförande 

 

 

Erik Lagerström 

 

Kullastigen 4 

435 43 Pixbo 

 

Tel: 0703 80 09 71 



Svar Centerpartiet 
 

 

Svar på enkät från pensionärsrådet 

 

1. Trygghetsboende   otillräckligt 

 BGT-boende    ganska bra 

 Särskilt boende, somatiska   ganska bra 

 Särskilt boende, dementa   ganska bra 

 Korttidsboende inkl. Palliativ vård  otillräckligt 

 Hospice    otillräckligt 

 Försöka utöka antalet platser för Palliativ vård/Hospice för att kunna ge 

 människor ett lugnt och värdigt avslut. 

 Noga följa den demografiska utvecklingen och se till att olika typer av boenden 

 bl.a. trygghetsboende, tillgodoses i samband med bostadsbyggande 

 Försöka tillgodose önskan om bostadsort 

2. Hospice ska beviljas i möjligaste mån men också god Palliativ vård på/ i 

 anslutning  till, våra särskilda boenden 

3. Svar Ja 

4 -5 Partiet kommer att se över taxorna i förhållande till högkostnadsskyddet så att 

 alla ska garanteras en skälig levnadsnivå 

6. Kontinuitet i hemtjänsten ser också vi som önskvärt och viktigt och att hålla 

 nere antalet personer som besöker den enskilde i hemmet är ett klart mål. 

 Svårt att ange ett antal eftersom det också beror på vilket hjälpbehov den 

 enskilde har. Men vi ska arbeta för att bli en av de bästa kommunerna  

7. Boenden som svarar mot de äldres behov och önskemål 

 Öka de äldres möjligheter till självbestämmande 

 Fortsätta arbeta för hemlagad mat i hemtjänsten 

 Utveckla träffpunkter för social och fysisk aktivitet 

 

 Centerpartiet                            genom Eva Rydén  
    emk.ryden@gmail.com, 070 8756564 



Svar Vänsterpartiet 
 

 

Svar till PRO och SPF från Vänsterpartiet Härryda 

Vänsterpartiet i Härryda har 2 ordinarie i kommunfullmäktige och 2 ersättare som alla är 

fritidspolitiker, så jag får svara vad jag anser personligt.                                                               

På fråga 1 - om vad vi har för uppfattning om olika former av äldreboende i kommunen 

och om de är bra.  Jag svarar att vi måste lita till att kommunens tjänstemän bevakar så att 

kommunen har en bra äldreomsorg i olika former och är den inte det, så måste man 

komma till oss politiker och påtala detta så vi får åtgärda detta. 

På fråga 2 – behöver riktlinjer för biståndsinsatser revideras?   Jag svarar – vad anser våra 

tjänstemän och vad anser pensionärsrådet. Behövs den revideras, så kan vi skriva en 

motion till kommunstyrelsen om detta och jag stödjer pensionärsrådet angående att – 

Hospice alltid skall kunna fås på begäran. 

På fråga 3 – så anser jag att är man 90+, så ska man ha rätt till särskilt boende utan 

biståndsbedömning. 

På fråga 4 – så ska avgifterna inte drabba äldre så det medför ekonomiska bekymmer och 

oro för hur pengarna ska räcka till. Jag håller med om att maxtaxan inte ska höjas på två 

år. 

På fråga 5 – samma svar som på fråga fyra, javisst 101 kr i larmavgift som i Göteborg. 

På fråga 6 – så tror jag det beror på om det är kända personer som kommer till 

hemtjänsttagaren och om hemtjänsttagaren är så att säja - klar i huvudet.  Men låt säga 5-

6 olika personer som växlar om att besöka en hemtjänsttagare. 

På fråga 7 – vilka äldrefrågor vill ert parti prioritera och driva under mandatperioden? 

Som alla de andra partierna vill, så ska Härryda ha en bra äldreomsorg. Vänsterpartiet fick 

i budgetförhandlingarna med regeringen igenom 10 miljarder extra till landets kommuner 

och landsting nu under mandatperioden. Vänsterpartiet vill, både på riksdagsnivå och i 

kommunen att det ska vara vinstförbud av verksamhet inom den offentliga sektorn, och vi 

anser att kommunen ska bedriva äldreomsorgen, så mycket som möjligt i egen regi. 

Vänsterpartiet vill minska klyftorna i det svenska samhället och detta via skattehöjningar 

för de som har höga inkomster och förmögenheter. På detta vis kulle man kunna föra över 

pengar till b.l.a äldreomsorgen och även förbättra ekonomin för de som har låga och dåliga 

pensioner. Viktigt att personalen som arbetar inom äldreomsorgen i Härryda kommun har 

en bra arbetsmiljö för att få bra personal och detta har Vänsterpartiet i Härryda skrivit 

både motioner och interpellationer om. 

Bengt Andersson Vänsterpartiet Härryda 



Svar Kommunpartiet 
 

 

 

 

Hej 

Jag ber om ursäkt för att de utskickade frågorna inte besvarats från Kommunpartiet i tid. Av olika skäl 

har dessa frågor hamnat mellan olika stolar, säkraste kontaktalternativet är mail direkt till partiets 

mailadress, så når det flera av oss som är aktiva i partiet. 

De frågor ni ställer är inte helt enkla att svara på i det formulär ni har skickat ut, svaren kan bli 

personliga och godtyckliga och det känns inte bra. Men ni ska få våra svar i alla fall. 

Härryda Kommun står, precis som alla andra kommuner i Sverige, inför en mycket besvärlig 4-

årsperiod (nästa mandatperiod). Kommunens ekonomiansvariga har varnat oss politiker för att det 

kommer att krävas en betydande skatteökning om man vill bibehålla nuvarande servicestandard mot 

kommunens invånare. Det handlar om en skatteökning på mellan 1 – 2 kronor. 

Med nuvarande ambitioner att bygga nytt samhälle i Landvetterskogarna och lägga pengar på en 

höghastighetsjärnväg genom kommunen kan den sociala sektorn stå inför ekonomisk katastrof, som 

vi ser det. Kommunens intäkter kommer inte att räcka till alla ambitioner. 

Det får bara inte hända! Politikernas uppdrag är att ge kommunens invånare bästa tänkbara service, 

inte att finansiera andra personers/företags intressen att bygga nytt i Härryda genom att ge egna 

invånare sämre och kostsammare service! 

Så över till frågorna: 

1) Äldre ska få möjlighet att ha det boende man önskar, så långt det är möjligt. Formen av 

boende kan variera över tid och måste följas upp av kommunen i god tid så att olika 

boendeformer kan tas fram i rimlig tid. En svår uppgift nu när en stor grupp äldre knackar på 

samhällets port, men inte omöjlig.  

 

Kommunpartiet vill följa utvecklingen och framför allt lyssna på kommunens invånares 

önskemål. Vi önskar individuella, goda lösningar för våra invånare. ”Kollektiva” lösningar kan 

bli goda för alla även om de kanske inte passar för någon. 

  

2) Riktlinjer ska alltid revideras med jämna mellanrum. Ingen ”sanning” är evig. Formuleringar 

är ofta knepiga. Ett förtydligande ”Hospice alltid skall kunna fås på begäran” leder till nästa 

fråga, ”vem är behörig att begära hospice?” och då är man kanske lika långt? Att hospice kan 

beviljas i undantagsfall känns däremot som en onödig hård regel, vilket visar att riktlinjer ska 

granskas, ifrågasättas och revideras när det behövs. 

 

Kommunpartiet lämnar gärna en motion om revision om så önskas av någon. 

 

3) Biståndsbedömning är knappast problemet. Denna ska ske skyndsamt och särskilt hänsyn ska 

tas till personens livssituation i ett helhetsperspektiv. Kommunens handläggare ska vara 



Svar Kommunpartiet 
 

 

duktiga på att lyssna in faktorer som t ex ensamhet, otrygghet, oro och värdera sådant in i 

beslut. 

 

Man kan och ska inte bortse från att ge en åldersgrupp rätt till särskilt boende utan 

biståndsbedömning skulle kunna inkräkta på individens rätt att själv bestämma över eget liv 

och eget boende. Frågan är inte enkel, ett mynt har alltid två sidor. 

 

4) Avgifter. Kommunen är, vad jag vet, enligt lag skyldig att sätta avgifter som motsvarar 

kommunens kostnader, man får inte sätta avgifter som genererar ”vinst”. Eftersom varje 

person är garanterat att ha kvar ett bestämt belopp av sin inkomst blir inte belastningen 

större per person än idag. 

Hamnar kommunen i den situation att kommunalskatten måste höjas under mandatperioden 

(som prognoser på riksnivå pekar ut med all tydlighet) minskar den enskildes nettoinkomst 

och kommunens samlade kostnad för äldreomsorg blir högre, utan att belasta personer.  

Kommunpartiet kommer att arbeta för att kostnader på samhällsbyggnadssidan ska minska i 

syfte att förstärka socialsektorns budget. Vi vill slå vakt om äldreomsorg och funktionshinder. 

5) Se svar på fråga 4. 

 

6) Så få personer som överhuvudtaget möjligt. Till största delen är det en personalplanerings-

fråga, men eftersom den enskildes behov är olika är det inte enkelt att få ihop ett schema där 

det tas hänsyn till anställdas arbetstid, rätt till semester och ledighet, svårighet att få 

personal, sjukdom hos anställda mm.  

 

Planeringen kan säkert förbättras, det borde vara möjligt att informera den enskilde om vem 

som kommer innan någon ”okänd” knackar på dörren. Antal besök av hemtjänst varierar så 

mycket mellan olika personers behov att det är omöjligt att sätta ett bestämt antal besök av 

olika personer under 14 dagar. Så få som möjligt är ett rimligt och självklart krav – likaså att 

den som behöver hjälp och stöd ska få det – oavsett andra omständigheter. 

 

7) Bibehålla den kommunala servicenivå äldre har krav på nu när kommunen står inför stora 

utmaningar. 

 

Satsning på ett sorgebarn – demensvården. Det finns uppgifter om övermedicinering, om 

understimulans, om snabba försämringar när någon med demens hamnar på 

demensboende. 

 

Kommunpartiet vill arbeta för bättre omhändertagande och livssituation för dementa, en 

grupp som i dag är en grupp på undantag. 

Återkom gärna med frågor om det är något ni undrar på. 

 

Vänliga hälsningar 

Kommunpartiet i Härryda 

Steinar Walsö-Kanstad (kanwast@hotmail.com) 



Svar Kristdemokraterna 
 

 

Här kommer Kristdemokrateras svar på Pensionärsrådets enkät. 

1           Tygghetsboende                                                 Bra 

             BGT boende                                                         Bra 

             Särskilt boende 

             Somatiskt                                                             Bra 

             Dementa                                                              Bra 

             Korttidsboende inkl palliativ vård                   Ganska bra 

            Hospice                                                                 Hospice har vi inte nog med brukare för att sköta  

                                                                                           själva. 

           Mot bakgrund av detta avser vi Kristdemokrater att framför allt driva på utvecklingen av 

           trygghetsboenden samt säkerställa hög kvalitet i våra korttidsboenden. 

          Våra särskilda boenden håller hög kvalitet och i arbetet med demens ligger vi i framkant. 

2       Vårt parti sympatiserar med att Hospice alltid skall kunna fås på begäran men inser också att vi  

        saknar egen verksamhet i detta. 

3     Vi ställer oss positiva till att 90+ får rätt till särskilt boende utan biståndsbedömning. Detta är  

       en fråga Kristdemokraterna drivit nationellt sedan en tid tillbaka och kommer att driva i valet. 

       Notera då att vi vill genomföra den nationellt för alla och inte nödvändigtvis i enstaka  

       kommuner. 

4     Vi inser att att gällande avgifter får följa prisutvecklingen i övrigt men driver frågan om slopad 

        pensionärsskatt. 

5      Larmavgifter skall hållas så låga som möjligt.   

6      Kontinuiteten beror alldeles på vilket behov man har men självklart är detta någonting vi redan 

        är medvetna om i kommunen. Så god kontinuitet som möjligt. 

7     Kristdemokraterna kommer att driva följande äldrefrågor, 

       Trygghetsboenden samt säkerställd kapacitet och kvalitet på våra korttidsboenden. 

       Ökad satsning på tekniska hjälpmedel i äldrevården. 

       Säkerhet för äldre på gator och torg. 

       Erbjuda äldre över 70 år allmän fixartjänst. 

      Spetsutbildning av personal inom vård och omsorg. Vidareutvecklat samarbete med 

civilsamhällets organisationer för äldres trivsel och välbefinnande. 

      


