
Till kommunstyrelsen 2019-04-27 

Pensionärsorganisationernas (PO) synpunkter till budget/plan 2020-2024 

Pensionärerna ca 6000 utgör ca 16 % av befolkningen i Härryda visavi riksgenomsnittet ca 20%. 
Vi vill återigen erinra om att skapande av 100 trygghetsbostäder (TB) medför en beräknad 
kostnadssänkning på ca 10 miljoner kr årligen för kommunen. Varje ny lägenhet i 
trygghetsboende bidrar i princip med en lämnad lägenhet till i det reguljära boendet. 

Trygghetsboende och hemtjänst kommentarer till Lokalresursplan 2019-2023 och VP 
2019-2022 

Med nuvarande bostadsbrist är således byggande av olika slag av äldreanpassade bostäder i 
centrala lägen i våra tätorter det snabbaste sättet att bygga oss ur krisen. I kombination med att 
alla 40-talister nu närmar sig 80 års ålder och därmed inte längre är "krämpfria" är det ytterst 
angeläget att kommunen nu påskyndar och prioriterar detta byggande framför även andra 
angelägna projekt. Om inte riskerar vi att snart stå med en ännu större brist än 50 särskilda 
bostäder (se Lokalresursplan sid 21). Denna brist kommer inte oväntat och är inte endast ett 
resultat av överklagande av detaljplaner utan den är främst ett resultat av prognosmodellen. 

1934 föddes minst antal barn, endast 85 000, under hela 1900-talet. De omgivande åren var 
antalen också låga. Trettiotalisterna var alltså få till antalet och biståndsbedömningen i Härryda 
kommun stenhård de senaste åren med tanke på alla överklagande där kommunen fått ändra sig. 
Prognosmodellen måste också omfatta en längre period 8 eller 12 år eller 2-3 mandatperioder. Vi 
konstaterar dock samtidigt att man i VP sid 4 7 skriver ...... "bedöma eventuellt utökat behov av 
särskilt boende", se pp7 i Bilaga 3. 

Vid läsning av Lokalresursplanen sid 4 överst kan man få intryck att den bygger på 
befolkningsprognos i sin helhet vilket är vilseledande. På sid 14 sista delen står det i klartext 
fr.o.m. i år att "den bygger på ett genomsnitt av antal biståndsbedömda behov tre år bakåt i 
tiden". De reella effekterna hittills av befintlig prognosmodell syns bäst i VP 2019-2021 sid 41 
och 42 eller " köpta platser inom k01itidsvård" men även sid 47, 2.5 MKR köpta platser. DYRT! 

Tyvärr hittar vi inga uppgifter om Trygghetsboenden på centrala platser i Strategisk plan 2019- 
2022 i Mölnlycke och Landvetter där 75 % av våra pensionärer bor. Varför? Jättekonstigt! Vi har 

ju fått veta skriftligen i valenkäten att alla partier nästan vet att det saknas boenden. 

I bilaga 1-3 återfinns Powerpointark över befolkningsutvecklingen i Härryda Kommun år 2018 
(verkliga tal) till och med år 2032 prognostiserade tal med hänsyn tagen till in- och utflyttning 
och antal avlidna. 

Procentuell årlig förändring av 65-79 åringar i Härryda Kommun, bilaga 1 

Vi har valt att betrakta 65-79- åringar för sig då det inte händer mycket som påverkar 
äldreboende i den kategorin. De flesta kan bo kvar hemma och sköta sig själva. Endast en liten 
andel behöver hjälp. Antalet dementa ökar från ca 1-2% till 19 % under de fjorton åren. 

Utvecklingen är sannolikt inte linjär. Vi har valt att inte spekulera i antalet men självfallet måste 
förvaltningens djupare kunskaper kunna bidra till att uppskatta antalet. 
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Vi vill att det byggs i första hand TB då dessa kan bidra till att man kan stanna i sin lägenhet tills 
ett Hospice blir aktuellt. TB blir med andra ord kostnadseffektivt för kommunen i förhållande till 
SB. 

Dementa har ofta svårt att klara ett eget boende särskilt när de blivit ensamstående. De behöver 
gruppboende för att förhindra eller uppskjuta ett aggressivt beteende ofta med inslag av svår 
ångest med hjälp av professionell personal. I sista stycket sid 14 lokalresursplanen öppnar man 
upp för kvarboende i eget boende om bostadsåtgärder sker. Det håller vi delvis med om dock inte 
för dementa och inte för de som känner sig ensamma och otrygga. 

Att bedriva hemtjänst i vår utbredda kommun är inte god ekonomisk hushållning. I andra 
kommuner har man byggt TB och kunnat sänka kostnaderna för äldre i hemtjänsten eftersom 
resorna mellan vårdtagarna minimeras. I dag tillbringar vår personal för mycket tid med 
transporter. På sid 16 i Lokalresursplan läser vi nu en beskrivning av TB. BRA så! BGT-boende 
kan slopas så fort vi har tillräckligt med TB vilket skulle vara resurssparande hos Socialtjänsten. 

Vi är medvetna om att om kommunen måste tillskjuta medel vid boende så måste dessa 
biståndsbedömas. Om man tar fram tillgänglighetsanpassade boenden med gemensamt 
uppehållsrum och med möjlighet till gemensamma måltider kan man sprida ut den kostnaden på 
hyran varför man inte behöver biståndsbedöma sådana trygghets boenden. 

Kontinuitet 

I samband med hemtjänst vill vi kommentera kontinuitet sid 44 överst i VP 2019-2021 där någon 
siffra inte längre nämns. Vi vill som tidigare ha max 12 olika personal per 14-dagars period. 
Dessutom skulle det vara bra om Yngve Gustavsson kunde anlitas och föreläsa om 
Norrlandsprojektet för PRO och SPF i Härryda samt berörda politiker och men även personal så 
snart som möjligt. Vi har bett kommunrevisorerna studera kontinuiteten i kommunen. 

VP 2019-2021 sid 62 

Pröva ägarlägenheter. Kan vara bra för äldre att vi i Sverige i likhet med andra länder prövar 
denna bostadsform. Det kan vara svårt för äldre som bott självständigt i egen villa att komma in i 
gemensamt boende utan egen rådighet över boendet. 

Redan förra året efterlyste vi en enkät för äldre om deras boende i kommunen. Vi hoppas att 
planen avser hösten 2019 gällande kartläggning av olika gruppers boende och denna gång att den 
genomförs. 

Vi konstaterar att vår skrivning gällande hyreshöjningen för de svagaste 288 personerna i SB inte 

helt beaktats sista meningen sid 44 i VP 2019-2022. 

Om Härryda skulle bli en lika bra kommun för äldre att bo i som målsättningen för 

företagen, nämligen bland bästa i Sverige, måste det byggas TB omgående. 

SKL borde gå samman och serieproducera TB, vilka skulle kunna bli relativt billigare än andra 
former särskilt med kommunal mark. Varför gör man inte detta? Fråga SKL! 
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