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Pensionärsrådet 2018 

 

Pensionärsrådet har under 2018 fortsatt sitt arbete med att belysa frågor som 

berör de äldre i kommunen och pensionärsorganisationerna har under året 

lyft fram frågor som:  

 

- Boendeformer för äldre, bland annat trygghetsboende 

- Mat för de äldre som bor kvar hemma 

- Kostnader för trygghetslarm 

 

 

 

 

 

 

 

Rådet har lämnat sina synpunkter till förvaltningen på bland annat: 

 

- Förändringen av färdtjänstresor – Synpunkter 

- Motion om demensvård – Samråd 

- Budget/plan 2019-2023 – Synpunkter till ekonomiutskottet 

- Förslag till friluftsplan 

- Detaljplan för del av Råda 1:9 m.fl., ÄLDREBOENDE OCH 

BOSTÄDER I SÄTERIET, i Mölnlycke, Härryda kommun 

- Detaljplan för del av Hulebäck 1:116 m fl Idrottsvägen i Mölnlycke  

- Remiss om ett förslag på ändring av lokala ordningsföreskrifter 

gällande fyrverkerianvändning 

- Detaljplan för Björröd 1:5 Härryda kommun 

- Upphävande av begränsningsregler för bostadshyror i 

särskilda boendeformer 

 

 

Rådet har bland annat fått information om: 

 

- Revisorernas arbete 

- Riktlinjer för biståndsinsatser  

- Upphandlingsprocess i Härryda kommun 

Utifrån rådets roll som referensorgan och remissinstans till kommunstyrelsen är det 

viktigt att det så tidigt det är möjligt ges tillfälle att inkomma med synpunkter på de 

frågor som rör rådets intresseområden.  

 

 



  
 
 
 

  

 

 

- Upphandling av boende på Säteriet  

- Omsorgsresor 

- Ny palliativ koordinator i Härryda kommun 

- Översyn av taxesystemet 

- LRP – Förslag på lokalresursplanering för socialtjänsten 2019-2021 

- Majoritetens budgetförslag 

- Förvaltningens bedömning av ekonomiskt läge inför budget/plan 

2019-2023, verksamhetsområde vård och omsorg samt 

verksamhetsområde hälsa och bistånd 

- Trygghetsskapande teknik (larm) 

- Regler för hemtjänst utan biståndsbedömning 

- Mat för hemmaboende 

- Kostnader för trygghetslarm 

 

 

Övrigt under 2018 

 

Tina Forsgren, verksamhetschef för vård och omsorg och Carina Fransson, 

verksamhetschef för hälsa och bistånd har deltagit vid flera sammanträden 

under året och informerat om vad som händer inom verksamheterna. 

 

Representanterna från pensionärsrådet och pensionärsorganisationerna 

deltog bland annat i workshop: Hur kan vi bidra till att äldre känner sig 

tryggare att använda digital teknik? som anordnades av AllAgeHub i 

samarbete med Härryda kommun och Mölndals stad.   

 

Representanterna från pensionärsrådet deltog i GR:s Framtidsspaning - Hur 

vill morgondagens seniorer bo. 

 

Under hösten 2018 fick rådet information om den nya politiska 

organisationen och den nya styrmodellen fr.o.m. 2019. Diskussion har förts 

i rådet och i pensionärsorganisationerna om rådens roll i den nya politiska 

organisationen.  

 

På samtliga sammanträden informerade rådets ordförande om ärenden som 

har varit upp på kommunstyrelsens sammanträden och rör rådets 

intresseområden. 

 

Protokollen från pensionärsrådet delges kommunstyrelsen, rådet för 

funktionshinderfrågor samt finns tillgängliga för verksamheterna i 

kommunen utifrån att de läggs in på kommunens intranät, IDA. 


