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Till kommunstyrelsen 

Pensionärsorganisationernas (PO) synpunkter på Majoritetens förslag till budget 

som antogs i juni 2018 och förvaltningens förslag till budget/plan 2019-2023    

Bakgrund  

Vid genomläsning av ovanstående dokument finner vi lite gehör för våra synpunkter i förvaltningens 

förslag. Har man i förvaltningen tagit hänsyn till vidhängande skrivelse från KPR?  

Majoritetens budget Sid 3 slutet andra stycket..vi anser att vi har utmaningar som vi ännu ej löst.  

KPR konstaterar återigen att prognosmodellen för Särskilt boende för äldre använder sig av till tidigare 

biståndsbedömningar. KPR har påpekat detta i tre år. Först muntligt och därefter i flera skrivningar. Vi 

har också redan förra året påpekat vikten av tidigareläggning av byggande av särskilt boende till 2018 i 

Mölnlycke. 

Det faktum att befolkningsprognosen visar på en kraftig ökning av antalet äldre till följd av antalet 

födda under 1941- 1946 har medfört att brist uppstått för år 2018 – 2021. Man har som beräkningsgrund 

använt siffror baserade på biståndsbedömningar för i huvudsak personer födda på 1930-talet. Detta 

borde varit självklart att ökningen kommer med krigsgenerationen. Varför ändras inte 

prognosmodellen? 

På sid 3 av (12) i förvaltningens förslag till budget Sektorn för socialtjänst konstaterar vi att boendet 

på säteriet är framskjutet till 2022 varför man föreslår att budgeterade medel bör användas till kostnad 

för köpta platser samt till korttidsvård. 

Bristen är nu ett faktum och trots löfte av ansvarig tjänsteman vid senaste KPR-mötet i maj att 

kommunen skall ”fixa” dvs ordna med särskilda boenden som inte finns idag och enligt vår uppfattning 

inte heller finns i angränsande kommuner ifrågasätter vi detta starkt. Vi talar nu endast om dementa och 

somatiskt sjuka som kommer att biståndsbedömas och där särskilda boenden saknas 2019 -2021. 

Kanske kan bodstadsmoduler köpas in eller hyras under ett antal år? Hur får vi personal? Vi vill ha en 

redogörelse för vart de biståndsbedömda som saknar plats 2018- 2021 skall ta vägen! 

Majoritetens budget Sid 11 fler korttidsplatser 

Detta är också nödvändigt. Sedan kommunerna blev ålagda att ta hem färdigbehandlade personer från 

sjukhusen oftast döende personer har det brustit väsentligt gällande palliativt boende. Nu pågår 

försöksverksamhet som ett projekt. Kanske kan det permanentas men trots detta är antalet platser för 

litet. Se även befolkningsprognosen i vår budgetskrivelse och bristen på platser i Särskilt boende ovan.  

Vår uppfattning är att bristen på platser i särskilt boende är mer akut än korttidsboende även om det ena 

inte utesluter det andra. Det behövs både och. 

Att personer över 90 år nu skall få rätt till plats är utmärkt.  

Majoritetens budget Sid 17 Tillgodose behovet av trygghetsboende 

Äntligen får vi kanske vår efterlysta enkät. Det är mycket viktigt. Vi tror dock att antalet 200 platser är 

för litet. Vi behöver många fler och även hyresrätter i alla kommundelar, även Hällingsjö. 

En person som fyllt 70 år kan och vill inte satsa 5 mkr på en bostadsrätt. Det går inte att räkna hem på 

den korta tid som återstår av livet. Vi anser dock att trygghetsboende motsvarande Bon Top bör 

utvecklas med rimliga priser i olika upplåtelseformer. Äganderätter där man normalt slipper en 

förenings alla bekymmer bör också ingå. 
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Majoritetens budget Sid 8 Kultur och föreningsliv…första stycket 

Ideella föreningar har stor drivkraft och bidrar till mycket. Vi instämmer helt men vi vill påpeka vikten 

av tillräckligt antal lokaler i alla kommundelar för drivande av alla våra aktiviteter som egentligen 

endast är olika former av friskvård. Förutom tillräckligt med banor inomhus för Boule vill 

pensionärerna även ha en bowlingbana i kommunen. Båda dessa aktiviteter är även utmärkta för barn 

och funktionshindrade. 

 

I kommunens förslag till budget/plan 2019-2023 återfinns våra prioriteringar i vidhängande  

budgetskrivelse på sista sidan.  

 

PRO och SPF i Härryda kommun 


