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Rapport från senaste mötet i KPR (Kommunala Pensionärsrådet)  

 

KPR´s möte i pensionärsrådet den 15 mars innehöll många punkter och det blev 
stundtals livliga diskussioner. 

 

Äldreboende 

Socialchefen Thomas Brandell informerar om det nya äldreboendet vid 
kyrkcentrum.  

Han rapporterar att det skall gå ut en förfrågan i slutet av mars. Byggherre bör vara 
utsedd till midsommar. Sannolik grävstart är omkring 1 mars 2018 och inflyttning 
bör kunna ske omkring 1 September 2019. 

Boendefrågan för äldre i kommunen har diskuterats väldigt mycket i KPR.  

 

Hyror på Plommonvägen 8 och 10 

KPR har tidigare informerat om oron för hyreshöjningar  bland de boende på 
Plommonvägen 8   och 10.  

Thomas Brandell informerar att förvaltningen nu har träffat Hyresgäst-föreningen 
för att diskutera hyrorna på Plommonvägen. Hyrorna behöver höjas med 5,5 % för 
att kommunen inte ska subventionera dem. Överenskommelse är gjord att hyrorna 
ska höjas med 1,75 % per år i tre års tid. Detta utöver ordinarie höjning. 2019 är 
hyrorna därmed i fas. Rådet påtalar vikten av att informationen om detta går ut till 
de boende.  

Frågan om förturssystemet för lägenheterna på Plommonvägen 8 och 10 diskuteras 
och diskuterades även på arbetsutskottet.  

Föreningarna i kommunala pensionärsrådet planerar att tillsätta en gemensam 
arbetsgrupp för att diskutera olika boendeformer för äldre och återkommer till 
kommunen med förslag på hur man anser att detta bör hanteras.  
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Korttidsboende 

När det gäller köer till korttidsboende har vi inte haft riktigt samma uppfattning som 
vård och omsorgsnämnden i frågan. Vi känner oro för det faktum att de som 
behöver korttidsboende måste hänvisas till platser som socialtjänsten hyrt långt 
utanför våra gränser.                                                                                         

Detta är ett stort dilemma för de sjuka i första hand men också för de anhöriga. Det 
kan bli en resa, enkel väg, på över 6 mil för den anhöriga. 

 

Teknikprojektet 

Vi har ett pågående teknikprojekt i kommunen som går ut på att undersöka 
möjligheterna till bl. a. kameraövervakning nattetid med flera andra tekniska 
lösningar. Vård o omsorgschefen Lisbeth Bohlin vill tillsammans med 
pensionärsorganisationerna gå ut med information via workshop eller utställning 
om vilka möjligheter som finns.  

SPF seniorerna kommer på månadsmötet den 27 april att ge information om 
”Teknikprojektet”. Det är Karl Erik Thulin KPR, som arbetar med bland annat dessa 
frågor, som ger en redovisning.  

 

Färdtjänsten 

Något besked om status för utredningen kring den gemensamma beställnings-
centralen vad beträffar färdtjänsten har ännu ej klarlagts. När ett underlag från 
utredningen kommer ska nämnden ta ställning till detta och frågan kommer även 
passera kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet.  

 

Övriga frågor 

Personalsituationen på Solängen diskuterades. Socialchefen säger att man arbetar 
med problemen bland annat genom att få tag i ny chef, vilket kan nämnas här, 
numera är löst. Man ser också över personalens scheman. Personalen ska också få 
arbeta färre helger och man försöker få en bättre överlämning till nattpersonalen.  

Frågan om bostadsanpassning kom upp via anhörigföreningen. Det finns personer 
som uttryckt missnöje med att de har beviljats bostadsanpassning och att insatsen 
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därefter tagit väldigt lång tid att utföra. Rådet beslutar därför att Annette Eliasson, 
som arbetar med frågan, ska bjudas in till nästa sammanträde för information.  

Frågan om matlådor väcks om ifall hemtjänsten även kan leverera matlåda från 
annan leverantör än restaurang Pomona liksom om man kan beställa enskilda lådor 
utan biståndsbedömning. Thomas Brandell, socialchef, bedömer att leveransen är 
svår att genomföra utan biståndsbeslut.  

Rådet tar också upp frågan om en stående punkt på dagordningen vad avser 
bostäder, i synnerhet i förhållande till äldre, dock ej biståndsbedömda. Carina Lund 
(M) och Agneta Hägglund (S) informerar om läget utifrån aktuella 
kommunstyrelsebeslut. Plan- och utvecklingsavdelningen ska också bjudas in till 
höstens första möte för information.  

Ytterligare en information som gavs handlar om att personer med 
utvecklingsstörning på Lindegårdsvägen behöver kontaktpersoner. Se vidare 
Information på annan plats i tidningen och på hemsidan.  

Detta är en del av det protokoll vi har från vårt senaste möte i KPR.  

Nästa möte i KPR är den 23 maj.  

 

 

/Yvonne Lindström 

  

 

 

 

 

 

 


