
Kommunala Pensionärsrådet  

Från senaste KPR-sammanträdet förmedlas följande  

 

Gemensam beställningscentral för färdtjänst - fortsatt utredning 

På vård- och omsorgsnämndens senaste sammanträde beslutades det att utred-

ningen i ärendet om en gemensam beställningscentral fortlöper.  

KPR tycker inte att denna utredning borde gemenföras då vi absolut vänder oss 

emot en gemensam beställningscentral och därför inte anser att någon utred-

ning är aktuell.  

Thomas Brandell (socialchef) säger att förvaltningen  är medveten om kommu-

nala pensionärsrådets inställning, från förvaltningen och nämndens sida har 

dock en annan bedömning gjorts.  

 

Boende (särskilt boende, korttidsboende) 

Kommunstyrelsen har givit plan- och utvecklingsavdelningen i uppdrag att göra 

en plan för tomten  för det planerade permanenta särskilda boendet vid Kyrk-

centrum. Planen är att boendet skall rymma 60 platser. Vid fråga om när detta 

förväntas vara klart svarade socialchefen att det bör vara klart hösten 2019 men 

att det är svårt att säga på grund av faktorer som eventuella över-klaganden med 

mera.  

Vi undrar också  hur planerna för korttidsboendet ser ut. Socialchefen svarar att 

Håbohus samarbetar med tekniska avdelningen i frågan och att det blir en mo-

dullösning. Planen är att det skall vara klart i februari 2017.  

 

Färdtjänsten 

Besparingar inom färdtjänsten finns för utredning. Anledningen är att kommu-

nens kostnader inom färdtjänsten har ökat de senaste åren.  



KPR och KHR (kommunala handikappsrådet) har på remiss fått en utredning av 

socialnämnden beträffande möjliga besparingar inom färdtjänsten.  

KPR har tillsammans med KHR lämnat in ett gemensamt svar på utredningen.   

Den 14:e juni beslutade vård- och omsorgsnämnden  att från 2016-10-01 reglera 

antalet färdtjänstresor till maximalt 200 stycken per år.                                                                       

Utredningen föreslog att ytterligare resor kan beviljas med 25 stycken om sär-

skilda skäl föreligger.  

I vårt  svar anser vi att denna möjlighet att bevilja ytterligare resor inte skall be-

gränsas till 25 per år eftersom det måste vara behovet som avgör resor och inte 

på förhand ett beslutat maxantal resor. 

Både socialnämndens utredning och vårt yttrande vad gäller antalet färd-tjänst-

resor gick således vård- och omsorgsnämnden emot! 

Övriga förändringar som egenavgifter och höjning av avgift för ”6 mil utanför 

kommungränsen” kommer att beslutas i höst på kommunfullmäktige.  

 

Seniorstöd 

Frågan angående seniorstöd uppkom på kommunala pensionärsrådets arbetsut-

skott. Flera seniorer har efterfrågat seniorstöd vilket innebär att polisen via kom-

munen informerar om saker som är viktiga att tänka på för den personliga säker-

heten med mera.  

Förslaget blev att det skulle kunna vara en stående punkt på KPR´s dagordning 

att Pia från polisen kommer och informerar.  Vi tycker detta är ett bra förslag och 

vill att detta förs in på åtgärdslistan. 

 

Utbyggnadsbehov 2016-2025 

Socialchefen  informerar om att kommunen står inför stora utbyggnadsbehov 

när det gäller vårdplatser för äldre och att åtgärder för detta nu börjar komma 

igång. Till och med år 2025 beräknas 100 platser behövas och fram till och med 

2030 räknat från nu tros behovet ha ökat till 164 platser.  



För övrigt beslutades att en projektgrupp kring nytt äldreboende med KPR-repre-

sentanter utsetts.  Gemensam överförmyndarnämnd kommer att genom-föras. 

Höjning av högsta avgiften för äldreomsorgen. Hyressättning Plommonvägen 8 

och 10. Uppföljning av LOV i hemsjukvården. Personalenkät. Delårsuppföljning. 

Logoped via Skype. Under övriga frågor behandlades: Trygg hemgång. Uppfölj-

ning av tidigare frågor rörande: Hemsidan och veckomatsedel. Måltidsguiden 

och förslag om Nyckelfria dörrar.  

 

/Yvonne Lindström   KPR 


