
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 

Det är längesedan vi skrev något om vad som hänt i KPR. Vi har inte haft något KPR - möte 

sedan den 18 november 2015.  Nästa KPR-möte är inte förrän den 16 mars i år.  

Vi har dock efter mycket ogillande från vår sida lyckats få till, åtminstone ett extra au. Det 

är ju ganska uppenbart att det inte kan gå fyra månader emellan våra möten utan att det 

måste fattas beslut. Det blir ju då utan vår medverkan.  

Det vi först påtalade var det faktum att vi inte fått ta del av eller diskuterat budgeten för 

2016. 

Det som sedan varit väldigt många turer runt är driften av hus 2 och 4 på Pomona.  

Vi fick på mötet den 18 november, efter förfrågan av GunBritt Renefalk om vad som händer 

med driften på Pomona efter att Attendos kontrakt går ut den 31 december 2016, följande 

svar: 

Socialchefen ger information om att det pågår en utredning om upphandling av både hus 2 

och hus 4. Utgångspunkten var att driften skall skötas av en och samma utförare, då en så-

dan driftsform medför en del samordningsfördelar. 

När sen beslutet fattades vid vård-och omsorgsnämndens möte den 8 december skall Po-

monas äldreboende drivas i kommunal regi.  Nämnden gick därmed emot förvaltningens 

förslag som innebar upphandling av både hus 2 och hus 4.  

Det senaste beslutet är från den 2 februari och där skall nu nya underlag för upphandling av 

hus 2 göras! 

KPR har inte varit informerade eller delaktiga i form av samråd i ärendet, vilket helt står i 

strid med gällande reglemente fastställt av kommunstyrelsen.  

När det gäller LOV (Lagen om Valfrihet) har vi sagt att vi vill ha en genomgång av detta.  LOV 

gäller inom hemsjukvården och meningen är att den som behöver hjälp, själv har rätt att 

välja privata utförare som är godkända av kommunen. Beslut har fattats även i denna fråga 

utan vår medverkan.  LOV skall börja gälla från den 1 oktober 2016.   

Tilläggas kan att vi är en av få kommuner som tagit beslut om att LOV i hemsjukvård skall 

införas.  

Ett hemtagningsteam har startats vid årsskiftet och börjar sitt arbete under våren. Det in-

nebär att när en person kommer hem från sjukhuset kommer detta team att vårda och ut-

reda under 14 dagar vilken hjälp personen behöver i fortsättningen.  



Det har också startat en arbetsgrupp som skall se över hur ”Tekniska hjälpmedel” skall 

kunna underlätta i vård och omsorg. I denna grupp ingår en ordinarie och en ersättare från 

SPF/KPR.  Ordinarie är Carl-Erik Thulin.  

Vi har kunnat konstatera att det inte kommer att byggas några äldreboenden under 2016, 

som tidigare utlovats.  Vi kommer nu att återuppta ”boendekommitténs” fortsatta strävan 

att påverka så att det händer något vad gäller äldreboendet.  

Någon sa att det måste finnas boende för personer som vill flytta från villan till ett bekvämt 

boende. Det som nu händer är, att många bor kvar i sina villor så länge att de sedan flyttar 

direkt till vårdboende. Det måste finnas flera alternativ.  

Sammanfattningsvis kan sägas att på det extra KPR au vi hade den 8 februari lämnade alla 

pensionärsföreningar tillsammans med anhörigföreningen en skrivelse till Kommunstyrel-

sen och till Vård och Omsorgsnämnden, där vi framförde vårt missnöje.  

Vi fick löfte under detta möte att vi skall få ta del av handlingar innan beslut fattas i de 

ärenden som rör äldre och sjuka.  

Yvonne Lindström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


