
 

 

Mölnlycke maj 2022 

 

 

Till samtliga partier i Härrydas kommunfullmäktige. 
 

 

Hej! 

 

Inför valet i år, 2022, fick ni i maj några frågor från oss i kommunens pensionärsråd (KPR). Vi vill 

tacka för de svar vi fick från Centerpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, 

SverigeDemokraterna och Vänsterpartiet. 

Inget svar från  

Vi förmedlade svaren till våra respektive pensionärsorganisationer, PRO och SPF i kommunen. 

 

Frågorna vi ställde: 

 

1. Vad tycker ni att ni har uträttat under de fyra år som gått?  

Ni som har haft majoritet - har ni gjort det ni lovade?  

Ni som varit i opposition - har ni kunnat påverka? 

 

2. Enligt riksstatistik träffar en hemtjänstagare i kommunen 16 personer per 14 dagar. 

Vilket personantal tycker ni att kommunen skall sträva mot? 

 

3. Att bli äldre innebär ökad risk för sjukdom som påverkar förmågan att klara sig själv. Hur ser ni 

på hemsjukvården och primärvården för äldre? Kommunens samverkan med regionen? 

 

4. Riktlinjerna för biståndsinsatser har reviderats. 

Är ni nöjda med de nya reglerna eller vill ni ändra? 

 

5. Det byggs många lägenheter i kommunen. Många vill bo i egen lägenhet så länge som möjligt. 

På vad sätt kan ert parti vara drivande så att fler trygghetsboenden kommer till stånd? 

 

6. Kommunens motto är ”Kvaliten i äldreomsorgen ska öka”. 

Vilka är era förslag till att öka kvaliteten?  

 

 

För KPR Härryda kommun 

 

Agneta Ehrenborg, vice ordförande KPR 

Tel 0708 38 28 27 

Mail agneta@ehrenborg.org 

 

Svaren redovisas nedan fråga för fråga. 

  

mailto:agneta@ehrenborg.org


 

 

Svar Fråga 1 

1. Vad tycker ni att ni har uträttat under de fyra år som gått?  

Ni som har haft majoritet - har ni gjort det ni lovade?  

Ni som varit i opposition - har ni kunnat påverka? 

 

Centerpartiet: 

Svar: Vi har gjort en kvalitetshöjning på äldreboenden som utlovat genom satsning på personal som 

arbetar med aktiviteter. Vi har arbetat för och fått igenom att en tillgänglighetsanpassad badplats har 

byggts i Landvetter. Vi har sett till att månadsavgiften för trygghetslarmen inte höjdes, något som 

var på förslag.   

 

Moderaterna: 

Svar: Moderaterna har tillsammans med övriga partier i majoriteten gett förvaltningen olika 

uppdrag i de årliga budgetar vi lagt sedan förra valet. I vissa fall har vi talat om exakt vad vi vill 

att förvaltningen ska göra (”inför LOV, lagen om valfrihet”), i andra fall har vi angivit målet och 

så har sektorerna själva fått föreslå åtgärder för att nå målet,”kvaliteten i äldreomsorgen ska öka”. 

 

Följande punkter från Moderaternas handlingsprogram 2018-2022 har vi genomfört i Härryda 

kommun: 

 

• Lagen om Valfrihet (LOV). 

• Ett nybyggt vård- och omsorgsboende (SÄBO) på Säteriet, Mölnlycke.  

• Konceptboendet BonTop i Mölnlycke kommer att vara inflyttningsklart efter sommaren. 

• Föravtal har skrivits med entreprenör som ska bygga SÄBO och 

mellanboende/trygghetsboende vid Hälsans Hus i Landvetter.  

• Utvecklat måltiderna och trivseln för våra äldre på kommunens äldreboenden genom att: 

  - individualiserat, utifrån utryckta preferenser, införa maträtter att välja på vid middag  

  - införa 2 aktiviteter per dag inklusive helger 

  - anställa en trädgårdsterapeut för att utveckla de gröna aktiviteterna. 

• Ökad digitalisering (digitala lås t.ex.) för att frigöra resurser för kärnverksamheten och öka 

tryggheten (trygghetsskapande teknik) 

• Deltagit i och arrangerat jobbmässor, t.ex. Opportunity Day, för att visa upp Härryda kommun 

och locka fler att arbeta inom vår äldreomsorg bland annat.  

 

Socialdemokreterna: 

Svar: Vi har lämnat in motioner och interpellationer till kommunfullmäktige rörande:   

- Äldreomsorgsplan där alla dokument som rör äldre ska finnas med,  

- Tvätt-frekvens inom Hemtjänsten,  

- Tekniska lösningar för ökad trygghet hos äldre,  

- Tyst asfalt på Biblioteksgata. 

- Definition av trygghetsboende 

- Rätt till särskilt boende utan biståndsbedömning från 90 år  

- Mat för äldre  

- Ökad trygghet i våra centrum  

- Fler odlingslotter i kommunen 

Tyvärr får vi sällan bifall till våra motioner och initiativärenden eftersom vi är i opposition.  

Vi har varit opinionsbildande i media via insändare och pressmeddelanden. 

 

SverigeDemokraterna: 

Svar: Trots att vi sitter i opposition har vi lyckats påverka en hel del. Det är vi som kom med 

förslaget ”Sagoseniorerna” i välfärdsnämnden vilket gynnar både de små och även seniorer 



 

 

som aktiveras. Det kom i gång bra med goda vitsord från personalen men tyvärr fick ett 

abrupt slut i samband med pandemins start. Vi kommer verka för att det återstartas. 

 

 

 

 
 

Under pandemin kom vi med många förslag som blev genomförda men tyvärr med 

fördröjning. Bland annat var vi långt före kommunen och de andra partierna med att lägga 

förslag om (ett axplock av åtgärder vi var först med): 

  Bättre skyddsutrustning (munskydd) för vår personal för att skydda både personal 

och brukare. 

  Inrätta speciella avdelningar på våra boenden för våra äldre med covid och att det 

finns syrgas där. 

  Snabbtester av personal varje morgon innan de går till jobbet. 

  Bygga upp beredskapslager kommunalt då region och stat inte tar sitt ansvar. 

  Att oberoende part utvärderar Härryda kommuns arbete med pandemin och 

uppdatera pandemiplanen 

 

Kommunforskning i Väst kommer redovisa sina iakttagelser av Härrydas pandemihantering 

nu till sommaren. Vi har skickat in ca 30 mail till dem med det arbete vi la ner under första 



 

 

pandemiåret. Vi hoppas att det kommer leda till bättre förberedelser inför framtida 

pandemier. 

 

Vi har länge drivit frågan om att komma till rätta med tryggheten på våra gator och torg och 

nu har äntligen fått till ordningsvakter som skall patrullera delar av kommunen. Det är 

tråkigt vi lever i en sådan verklighet att det behövs. Jag vill hävda vi leder frågan med bättre 

trygghet på våra gator och torg.  

 

Vänsterpartiet: 

Har ej kunnat påverka då majoriteten är massiv. 

  



 

 

Svar Fråga 2 

2. Enligt riksstatistik träffar en hemtjänstagare i kommunen 16 personer per 14 dagar. 

Vilket personantal tycker ni att kommunen skall sträva mot? 

 

Centerpartiet: 

Svar: Vi arbetar för att verksamheten ska arbeta i mindre team gentemot varje brukare. Följden av 

det blir färre kontakter per brukare. 

 

Moderaterna: 

Svar: Sedan 2018 har kontinuiteten förbättrats något och jämför vi Härryda med riksgenomsnittet 

enligt Kolada.se, ligger vi idag bättre än snittet, vilket har varit ett delmål. Kontinuiteten är en 

väsentlig kvalitetsindikator i hur vi följer upp målet ”Kvaliteten inom äldreomsorgen ska öka”.  

 

Socialdemokreterna: 

Svar: Vi måste få ner antalet personal/brukare i Hemtjänsten. Idag är snittet 16 personal/brukare, 

2012 var det 13 personal/ brukare i Härryda kommun. 

Nynäshamns kommun har fått ner det till 7 personal/brukare. 

Vi borde kontakta andra kommuner för att dra lärdom om deras erfarenhet och använda det i 

kommunens utvecklingsarbete.   

 

SverigeDemokraterna: 

Svar: Vi måste vara realistiska med hänsyn till att många i personalen har deltidstjänster 

och/eller delade dagar. Givetvis bör kommunen sträva efter ett lägre antal per 

hemtjänsttagare och 14 dagar, men det skulle kunna bli tillräckligt rationellt med god 

planering och en förbättrad lönebild med c:a hälften, dvs 8 – tyvärr är det av kostnads- och 

planingssskäl orealistiskt att kunna gå ner till exv. 4. 

 

Vänsterpartiet: 

Har man hjälp dygnet runt kan man sträva efter ett mål på 12 personer. 

Om behovet är daghjälp kan 4 – 6 personer vara ett mål.  



 

 

Svar Fråga 3 

3. Att bli äldre innebär ökad risk för sjukdom som påverkar förmågan att klara sig själv. Hur ser ni 

på hemsjukvården och primärvården för äldre? Kommunens samverkan med regionen? 

 

Centerpartiet: 

Svar: Vi vill att människor ska kunna hålla sig friska längre genom att arbeta förebyggande och 

rehabiliterande. Vi arbetar för en väl sammanhållen vårdkedja och en väl sammanhållen rehab-

kedja där ingen hamnar mellan stolarna. Där rehabiliteringen inte avslutas i förtid. 

 

Moderaterna: 

Svar: En av de stora utmaningarna för den äldre människan är fortfarande hur hälso- och sjukvård 

och socialtjänst samverkar och samordnar insatserna.  

I budgetförslaget för Västra Götalandsregionen (VGR) år 2022 satsade vi moderater, genom den 

politiska majoritet vi verkar i regionalt, 150 mnkr till en förstärkning av resurserna till 

vårdcentralerna. Pengarna är tänkta till bland annat ökade medicinska insatser på äldreboenden 

samt mobila hemsjukvårdsläkare. Detta innefattar både medicinskt stöd och medicinsk närvaro, 

primärt vid våra särskilda boenden. 

 Lokalt i Härryda driver vi moderater hårt att vi som kommun alltid deltager aktivt i arbetet med att 

ta fram eller förnya de samverkansavtal kommunerna har med VGR. Detta för att kunna påverka 

redan före remisstadiet. Efter att moderaterna i Härryda prioriterat en sådan aktiv roll i flera år, 

har vi idag en bättre samverkan beträffande hemgång vid utskrivning från sjukhus och läkarstöd för 

våra äldreboenden än tidigare. Dessutom har Härryda fått tillgång till mobil röntgen för våra 

äldre. I höst startar ett samarbete mellan region, primärvård, Göteborg och bl.a. Härryda kommun, 

som gäller specialiserad palliativ vård i hemmet. 

 

På riksnivå arbetar moderaterna dessutom för att: 

 •   Svårt sjuka ska få en fast läkare och ett särskilt vårdteam. 

 •  Införa ett vårdval för en sammanhållen vård för svårt sjuka patienter. Det kan 

exempelvis ske genom särskilda äldremottagningar på en vårdcentral. 

 

Rättighetslagstiftning för äldre nationellt, ekonomisk styrning regionalt, aktiv samverkan lokalt, så 

tänker vi moderater fortsätta förbättra hemsjukvården och primärvården för äldre i Härryda. 

 

Socialdemokreterna: 

Svar: Hemsjukvården är regionens ansvar. Socialdemokraterna i regionen arbetar för att utveckla 

hemsjukvården i hela regionen.  

När en patient är färdigbehandlad på sjukhus, ska kommunen ta över ansvaret för vidare vård och 

omsorg. 

Härryda har tagit hem färdigbehandlade patienter enligt avtal. De kan vid hemkomsten få en plats 

på ett korttidsboende eller hjälp via hemtjänst och hemsjukvård.  

Vi tycker att de sjuka ska få kvalité på den vård som de behöver och inte skickas hem för tidigt. 

Viktigt att samverkan fungerar mellan regionen och kommunen Vi ser också behovet av en 

geriatriker i vår kommun. 

 

SverigeDemokraterna: 

Svar: Vården är regionens ansvar, men det finns givetvis ett gränsområde till omsorgen, som 

är kommunens ansvarsområde. – Givetvis är det för vården och omsorgen bra och 

kostnadseffektivt om den äldre kan klara sig själv i sin egen bostad så länge som möjligt, om  

personen själv vill. Men då fordras också att personen får förtroende för personalen och att 

omsorgen fungerar väl; se fråga/svar 2 ovan och andra punkten under fråga/svar 6 nedan. 

Sjukvården och den palliativa vården bör vara ett väl fungerande planeringsmässigt 

samarbete mellan kommun och region, som kan fungera bättre än nu om planeringen 



 

 

förbättras. Detta senare underlättas givetvis av kontinuerliga rapporter från hemsjukvården, 

följda av analyser och planering. Svar: Vården är regionens ansvar, men det finns givetvis ett 

gränsområde till omsorgen, som är kommunens ansvarsområde. – Givetvis är det för vården 

och omsorgen bra och kostnadseffektivt om den äldre kan klara sig själv i sin egen bostad så 

länge som möjligt, om  personen själv vill. Men då fordras också att personen får förtroende 

för personalen och att omsorgen fungerar väl; se fråga/svar 2 ovan och andra punkten under 

fråga/svar 6 nedan. Sjukvården och den palliativa vården bör vara ett väl fungerande 

planeringsmässigt samarbete mellan kommun och region, som kan fungera bättre än nu om 

planeringen förbättras. Detta senare underlättas givetvis av kontinuerliga rapporter från 

hemsjukvården, följda av analyser och planering. Svar: Vården är regionens ansvar, men det 

finns givetvis ett gränsområde till omsorgen, som är kommunens ansvarsområde. – Givetvis 

är det för vården och omsorgen bra och kostnadseffektivt om den äldre kan klara sig själv i 

sin egen bostad så länge som möjligt, om  personen själv vill. Men då fordras också att 

personen får förtroende för personalen och att omsorgen fungerar väl; se fråga/svar 2 ovan 

och andra punkten under fråga/svar 6 nedan. Sjukvården och den palliativa vården bör vara 

ett väl fungerande planeringsmässigt samarbete mellan kommun och region, som kan fungera 

bättre än nu om planeringen förbättras. Detta senare underlättas givetvis av kontinuerliga 

rapporter från hemsjukvården, följda av analyser och planering.  
 

Vänsterpartiet: 

Samarbetet fungerar bra i Härryda men kan utvecklas mer.  



 

 

Svar Fråga 4 

4. Riktlinjerna för biståndsinsatser har reviderats. 

Är ni nöjda med de nya reglerna eller vill ni ändra? 

 

Centerpartiet: 

Svar: Det är viktigt att varje person bedöms rättvist. Vi anser att rut-avdraget är ett bra komplement 

till övrig hemtjänst. 

 

Moderaterna: 

Svar: Syftet med riktlinjerna som beslutades i välfärdsnämnden 2020-03-04 var att skapa 

enhetlighet i synsättet vid bedömningar, underlätta en avgränsning i bedömningen om att rätt till 

sökt insats föreligger, säkerhetsställa att kommunens invånare behandlas lika oavsett handläggare 

samt i förekommande fall ange en ambitionsnivå för insatser till äldre personer över 65 år och 

andra grupper.   

Man kan konstatera att sedan beslutet togs fram till ca 1 april i år har vi befunnit oss i en men har 

inteDet är inte helt lätt att utvärdera riktlinjerna då de inte fullt ut kunnat tillämpas under normala 

omständigheter. Vi har dock inte så långt kunnat identifiera några negativa aspekter, men är 

lyhörda för förändringar om behov skulle uppstå. Riktlinjerna kommer upp för revidering 2023. 

 

Socialdemokreterna: 

Svar: Syftet med de nya riktlinjerna inom Socialtjänsten är att skapa enhetligt synsätt vid 

bedömning och att personer med likvärdiga behov bedöms på samma sätt. Det är alltid den 

enskildes behov av stöd som är avgörande vid beslut om insatser. 

Socialtjänsten är ny och vi avvaktar en utvärdering. Vi kommer att agera utifrån vad som kommer 

fram i en utvärdering. 

 

SverigeDemokraterna: 

Svar: Biståndet skall givetvis prövas individuellt och med ganska korta mellanrum och ges 

endast vid konstaterat behov som inte förväntas upphöra på mycket kort sikt. Vidare skall 

vid utredningar och inför beslut undersökas om den som söker bistånd har misstänkta 

kontakter eller liknande som kan antas möjligen leda till biståndsfusk.  

 

Vänsterpartiet: 

Har läst vad lagen säger men har inte erfarenhet av hur det fungerar i praktiken. Regler ser bra ut 

men få insyn hur det fungerar i praktiken är ej lätt. 

  



 

 

 

Svar Fråga 5 

5. Det byggs många lägenheter i kommunen. Många vill bo i egen lägenhet så länge som möjligt. 

På vad sätt kan ert parti vara drivande så att fler trygghetsboenden kommer till stånd? 

 

Centerpartiet: 

Svar: Det är en viktig fråga för oss som vi driver kontinuerligt. 

 

Moderaterna: 

Svar: Ensamhet bland äldre, inte minst nyblivna änkor/änkemän, upplevs ofta som ett stort problem 

och leder till ohälsa. Detta vill vi råda bot på. Vi har redan gett förvaltningen ett uppdrag att aktivt 

arbeta för att uppmuntra exploatörer som vill bygga mellanboenden/ trygghetsboenden. Vi kommer 

att intensifiera arbetet och använda alla kommunala verktyg ex. med markanvisningsavtal, styrning 

av kommunala bolag (FÖRBO) och incitament för privata exploatörer för att åstadkomma en 

väsentlig ökning av antalet mellanboenden/ trygghetsboenden. 

 

Socialdemokreterna: 

Svar: Det är viktigt att definiera vad ett trygghetsboende innebär. Det finns idag ingen gemensam 

definitionen av vad ett trygghetsboende ska innehålla. Det kan vara väldigt olika. 

Vi anser att det på alla trygghetsboenden ska finns personal på dagtid. Lägenheterna ska vara 

utrustade med olika sorters välfärdsteknik så som larm, ett system som larmar om personen i 

lägenheten inte har rört sig, spolat på toaletten mm under en dag. Kanske har brukaren ramlat.  

Vi planerar att lägga ytterligare motioner för att få till stånd fler trygghetsboenden i kommunen. 

 

SverigeDemokraterna: 

Svar: Vi anser att den avsatta procentsatsen i allmännyttan är bra.  – Trygghetsboenden är 

dyra och är ett slags mellanform för framför allt personer med olika slags 

funktionsnedsättningar. Dessa personer är givetvis oftast kända i god tid innan det egna 

trygghetsboendet blir aktuellt. – Vi anser att nuvarande insatser för trygghetsboende är i 

balans. – Vidare vill vi att ”svartboende”, dvs personer som inte har godkända 

andrahandskontrakt, skall vräkas för att både ge rättvisa till de bostadssökande och 

möjligheter till trygghetsboenden. 

 

Vänsterpartiet: 

Vi vill att det byggs fler trygghetsbostäder. 

  



 

 

Svar fråga 6 

6. Kommunens motto är ”Kvaliten i äldreomsorgen ska öka”. 

Vilka är era förslag till att öka kvaliteten?  

 

Centerpartiet: 

Svar: Förutom det som nämnts ovan anser Centerpartiet att statusen och kompetensen på 

äldreboenden behöver höjas. Äldreboenden ska ha ett rehabiliterande förhållningssätt där man får 

fysisk träning, äter bättre samt har aktiviteter och ett socialt sammanhang som man kanske inte har 

haft på länge. Den boende ska ha en aktiv och meningsfull vardag och ett meningsfullt liv. De 

äldres inflytande över det stöd som de behöver i sin vardag behöver öka. Vi vill kunna erbjuda 

lagad mat i hemmet för dem som så önskar.  

 

Moderaterna: 

Svar: Äldreomsorgen i Härryda ska hålla en hög kvalitet och vara trygg och säker. Vi tycker att det 

är viktigt att den som behöver äldreomsorg får träffa samma personer om dagarna och att det går 

att förstå och bli förstådd av omsorgspersonalen. 

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. 

Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt 

bemötande ska känneteckna äldreomsorgen. 

Mer specifikt: 

Omsorgsboende – (SÄBO) 

För att ge alla medborgare som behöver omsorgsboende möjlighet till en verksamhet av hög 

kvalitet och hög självständighetsgrad vill vi: 

 • Prioritera personalkontinuitet inom hemtjänst och på äldreboenden. 

 • Alla omsorgsboenden/äldreboenden som erbjuds kommunens medborgare ska ingå i 

vårt LOV-system (Lagen om valfrihet). 

 • Införa ett krav på att den som ska arbeta inom äldreomsorgen kan tala och förstå 

svenska. 

 

Hemtjänst 

För att ge alla medborgare som behöver hemtjänst möjlighet till en verksamhet av hög kvalitet och 

hög självständighetsgrad vill vi: 

 • Prioritera personalkontinuitet inom hemtjänst 

 • Utveckla kommunala hemtjänsten med intraprenader.  

 • Skapa förutsättningar för fler utförare inom hemtjänst. 

 • Inför ett krav på att den som ska arbeta inom hemtjänsten kan tala och förstå svenska. 

 

Socialdemokreterna: 

Svar: Det ska finnas utbildad personal och personal i den omfattning som verksamheten har behov 

utav. Det behövs fler händer inom vård och omsorg. Att man anställer fler specialutbildade 

undersköterskor och sjuksköterskor. Se över födointaget för de äldre. De ska få extra näringsberikad 

kost, efter som de äldre i allmänhet äter mindre portioner. Vi tycker det är viktigt att sätta guldkant 

inom äldreomsorgen.  

 

SverigeDemokraterna: 

Svar:  

Att ha det enkla påståendet att vilja ”öka kvaliteten” är ett alltför oklart mantra – man måste 

utvärdera de olika faktorerna och hur gynnsamt eller ogynnsamt de implementerats ur 

personalresurs- och -kostnadsperspektiv. Vårt förslag är just att genomföra sådana analyser 

och först därefter besluta om vilka åtgärdsslag som skall prioriteras. 

Det finns ett stort antal kvalitetsfaktorer i äldreomsorgen; viktiga exempel: 



 

 

  En faktor som varit aktuell under pandemitiden är smittskyddet, vari ingår personalens 

kompetens och uppfyllade av direktiven. 

  Det är viktigt att det finns tillräckligt kompetent personal som behärskar svenska så att 

personerna som man arbetar med ges information och trygghet – detta gäller i synnerhet 

personer med nedsatt hörsel eller demens. Äldreomsorgen skall inte användas som en 

integrationsåtgärd för personer som annars inte är anställningsbara. 

  Även själva boendet och möjligheterna till enkla sociala kontakter och aktiviteter 

tillsammans med personalen och andra boende är viktigt. 

  Näringsrik och välsmakande mat är viktig för i synnerhet de riktigt gamla, som annars 

riskerar att gå ner i vikt. 

 

Vänsterpartiet: 

Att det skulle bli mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen. Öka personltätheten. 

Att alla som anställs är välutbildade.  



 

 

 

 

Svar på SPF/PRO frågor till de politiska partierna i Härryda kommun 
 

 

Centerpartiet      Styrelsen Centerpartiet Härryda 

………………………………………….  …………………………………………. 

Partinamn      Besvarad av 

 

 

1. Vad tycker ni att ni har uträttat under de fyra år som gått?  

Ni som har haft majoritet - har ni gjort det ni lovade?  

Ni som varit i opposition - har ni kunnat påverka? 

 

Svar: Vi har gjort en kvalitetshöjning på äldreboenden som utlovat genom satsning på personal som 

arbetar med aktiviteter. Vi har arbetat för och fått igenom att en tillgänglighetsanpassad badplats har 

byggts i Landvetter. Vi har sett till att månadsavgiften för trygghetslarmen inte höjdes, något som 

var på förslag.   

 

 

 

2. Enligt riksstatistik träffar en hemtjänstagare i kommunen 16 personer per 14 dagar. 

Vilket personantal tycker ni att kommunen skall sträva mot? 

 

Svar: Vi arbetar för att verksamheten ska arbeta i mindre team gentemot varje brukare. Följden av 

det blir färre kontakter per brukare. 

 

 

3. Att bli äldre innebär ökad risk för sjukdom som påverkar förmågan att klara sig själv. Hur ser ni 

på hemsjukvården och primärvården för äldre? Kommunens samverkan med regionen? 

 

Svar: Vi vill att människor ska kunna hålla sig friska längre genom att arbeta förebyggande och 

rehabiliterande. Vi arbetar för en väl sammanhållen vårdkedja och en väl sammanhållen rehab-

kedja där ingen hamnar mellan stolarna. Där rehabiliteringen inte avslutas i förtid. 

 

 

4. Riktlinjerna för biståndsinsatser har reviderats. 

Är ni nöjda med de nya reglerna eller vill ni ändra? 

 

Svar: Det är viktigt att varje person bedöms rättvist. Vi anser att rut-avdraget är ett bra komplement 

till övrig hemtjänst. 

 

 

5. Det byggs många lägenheter i kommunen. Många vill bo i egen lägenhet så länge som möjligt. 

På vad sätt kan ert parti vara drivande så att fler trygghetsboenden kommer till stånd? 

 

Svar: Det är en viktig fråga för oss som vi driver kontinuerligt. 

 

 

  



 

 

 

6. Kommunens motto är ”Kvaliten i äldreomsorgen ska öka”. 

Vilka är era förslag till att öka kvaliteten?  

 

Svar: Förutom det som nämnts ovan anser Centerpartiet att statusen och kompetensen på 

äldreboenden behöver höjas. Äldreboenden ska ha ett rehabiliterande förhållningssätt där man får 

fysisk träning, äter bättre samt har aktiviteter och ett socialt sammanhang som man kanske inte har 

haft på länge. Den boende ska ha en aktiv och meningsfull vardag och ett meningsfullt liv. De 

äldres inflytande över det stöd som de behöver i sin vardag behöver öka. Vi vill kunna erbjuda 

lagad mat i hemmet för dem som så önskar.  

  



 

 

Svar på SPF/PRO frågor till de politiska partierna i Härryda kommun 
 

 

Moderaterna i Härryda    Kersti Lagergren 

2022-05-13      M i Härrydas talesperson för äldrefrågor 

………………………………………….  …………………………………………. 

Partinamn      Besvarad av 

 

 

1. Vad tycker ni att ni har uträttat under de fyra år som gått?  

Ni som har haft majoritet - har ni gjort det ni lovade?  

Ni som varit i opposition - har ni kunnat påverka? 

 

Svar: 

Moderaterna har tillsammans med övriga partier i majoriteten gett förvaltningen olika 

uppdrag i de årliga budgetar vi lagt sedan förra valet. I vissa fall har vi talat om exakt vad vi vill 

att förvaltningen ska göra (”inför LOV, lagen om valfrihet”), i andra fall har vi angivit målet och 

så har sektorerna själva fått föreslå åtgärder för att nå målet,”kvaliteten i äldreomsorgen ska öka”. 

 

Följande punkter från Moderaternas handlingsprogram 2018-2022 har vi genomfört i Härryda 

kommun: 

 

• Lagen om Valfrihet (LOV). 

• Ett nybyggt vård- och omsorgsboende (SÄBO) på Säteriet, Mölnlycke.  

• Konceptboendet BonTop i Mölnlycke kommer att vara inflyttningsklart efter sommaren. 

• Föravtal har skrivits med entreprenör som ska bygga SÄBO och 

mellanboende/trygghetsboende vid Hälsans Hus i Landvetter.  

• Utvecklat måltiderna och trivseln för våra äldre på kommunens äldreboenden genom att: 

  - individualiserat, utifrån utryckta preferenser, införa maträtter att välja på vid middag  

  - införa 2 aktiviteter per dag inklusive helger 

  - anställa en trädgårdsterapeut för att utveckla de gröna aktiviteterna. 

• Ökad digitalisering (digitala lås t.ex.) för att frigöra resurser för kärnverksamheten och öka 

tryggheten (trygghetsskapande teknik) 

• Deltagit i och arrangerat jobbmässor, t.ex. Opportunity Day, för att visa upp Härryda kommun 

och locka fler att arbeta inom vår äldreomsorg bland annat.  

 

 

 

2. Enligt riksstatistik träffar en hemtjänsttagare i kommunen 16 personer per 14 dagar. 

Vilket personantal tycker ni att kommunen skall sträva mot? 

 

Svar:   

Sedan 2018 har kontinuiteten förbättrats något och jämför vi Härryda med riksgenomsnittet enligt 

Kolada.se, ligger vi idag bättre än snittet, vilket har varit ett delmål. Kontinuiteten är en väsentlig 

kvalitetsindikator i hur vi följer upp målet ”Kvaliteten inom äldreomsorgen ska öka”.  

 

 

 

3. Att bli äldre innebär ökad risk för sjukdom som påverkar förmågan att klara sig själv. Hur ser ni 

på hemsjukvården och primärvården för äldre? Kommunens samverkan med regionen? 

 

Svar:  



 

 

En av de stora utmaningarna för den äldre människan är fortfarande hur hälso- och sjukvård och 

socialtjänst samverkar och samordnar insatserna.  

I budgetförslaget för Västra Götalandsregionen (VGR) år 2022 satsade vi moderater, genom den 

politiska majoritet vi verkar i regionalt, 150 mnkr till en förstärkning av resurserna till 

vårdcentralerna. Pengarna är tänkta till bland annat ökade medicinska insatser på äldreboenden 

samt mobila hemsjukvårdsläkare. Detta innefattar både medicinskt stöd och medicinsk närvaro, 

primärt vid våra särskilda boenden. 

 Lokalt i Härryda driver vi moderater hårt att vi som kommun alltid deltager aktivt i arbetet med att 

ta fram eller förnya de samverkansavtal kommunerna har med VGR. Detta för att kunna påverka 

redan före remisstadiet. Efter att moderaterna i Härryda prioriterat en sådan aktiv roll i flera år, 

har vi idag en bättre samverkan beträffande hemgång vid utskrivning från sjukhus och läkarstöd för 

våra äldreboenden än tidigare. Dessutom har Härryda fått tillgång till mobil röntgen för våra 

äldre. I höst startar ett samarbete mellan region, primärvård, Göteborg och bl.a. Härryda kommun, 

som gäller specialiserad palliativ vård i hemmet. 

 

På riksnivå arbetar moderaterna dessutom för att: 

 •   Svårt sjuka ska få en fast läkare och ett särskilt vårdteam. 

 •  Införa ett vårdval för en sammanhållen vård för svårt sjuka patienter. Det kan 

exempelvis ske genom särskilda äldremottagningar på en vårdcentral. 

 

Rättighetslagstiftning för äldre nationellt, ekonomisk styrning regionalt, aktiv samverkan lokalt, så 

tänker vi moderater fortsätta förbättra hemsjukvården och primärvården för äldre i Härryda. 

 

 

4. Riktlinjerna för biståndsinsatser har reviderats. 

Är ni nöjda med de nya reglerna eller vill ni ändra? 

 

Svar:  

Syftet med riktlinjerna som beslutades i välfärdsnämnden 2020-03-04 var att skapa enhetlighet i 

synsättet vid bedömningar, underlätta en avgränsning i bedömningen om att rätt till sökt insats 

föreligger, säkerhetsställa att kommunens invånare behandlas lika oavsett handläggare samt i 

förekommande fall ange en ambitionsnivå för insatser till äldre personer över 65 år och andra 

grupper.   

Man kan konstatera att sedan beslutet togs fram till ca 1 april i år har vi befunnit oss i en 

pandemisituation, periodvis med oerhört ingående skyddsåtgärder för både brukare och personal. 

Det är inte helt lätt att utvärdera riktlinjerna då de inte fullt ut kunnat tillämpas under normala 

omständigheter. Vi har dock inte så långt kunnat identifiera några negativa aspekter, men är 

lyhörda för förändringar om behov skulle uppstå. Riktlinjerna kommer upp för revidering 2023. 

 

 

 

5. Det byggs många lägenheter i kommunen. Många vill bo i egen lägenhet så länge som möjligt. 

På vad sätt kan ert parti vara drivande så att fler trygghetsboenden kommer till stånd? 

 

Svar:  

Ensamhet bland äldre, inte minst nyblivna änkor/änkemän, upplevs ofta som ett stort problem och 

leder till ohälsa. Detta vill vi råda bot på. Vi har redan gett förvaltningen ett uppdrag att aktivt 

arbeta för att uppmuntra exploatörer som vill bygga mellanboenden/ trygghetsboenden. Vi kommer 

att intensifiera arbetet och använda alla kommunala verktyg ex. med markanvisningsavtal, styrning 

av kommunala bolag (FÖRBO) och incitament för privata exploatörer för att åstadkomma en 

väsentlig ökning av antalet mellanboenden/ trygghetsboenden. 

 



 

 

 

 

6. Kommunens motto är ”Kvaliten i äldreomsorgen ska öka”. 

Vilka är era förslag till att öka kvaliteten?  

 

Svar:  

Äldreomsorgen i Härryda ska hålla en hög kvalitet och vara trygg och säker. Vi tycker att det är 

viktigt att den som behöver äldreomsorg får träffa samma personer om dagarna och att det går att 

förstå och bli förstådd av omsorgspersonalen. 

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. 

Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt 

bemötande ska känneteckna äldreomsorgen. 

Mer specifikt: 

Omsorgsboende – (SÄBO) 

För att ge alla medborgare som behöver omsorgsboende möjlighet till en verksamhet av hög 

kvalitet och hög självständighetsgrad vill vi: 

 • Prioritera personalkontinuitet inom hemtjänst och på äldreboenden. 

 • Alla omsorgsboenden/äldreboenden som erbjuds kommunens medborgare ska ingå i 

vårt LOV-system (Lagen om valfrihet). 

 • Införa ett krav på att den som ska arbeta inom äldreomsorgen kan tala och förstå 

svenska. 

 

Hemtjänst 

För att ge alla medborgare som behöver hemtjänst möjlighet till en verksamhet av hög kvalitet och 

hög självständighetsgrad vill vi: 

 • Prioritera personalkontinuitet inom hemtjänst 

 • Utveckla kommunala hemtjänsten med intraprenader.  

 • Skapa förutsättningar för fler utförare inom hemtjänst. 

 • Inför ett krav på att den som ska arbeta inom hemtjänsten kan tala och förstå svenska. 

 

  



 

 

Svar på SPF/PRO frågor till de politiska partierna i Härryda kommun 

 

Socialdemokraterna                      Siw Hallbert 

Partinamn                                                                   Besvarad av 

 

1. Vad tycker ni att ni har uträttat under de fyra år som gått? 

Ni som har haft majoritet - har ni gjort det ni lovade? 

Ni som varit i opposition - har ni kunnat påverka? 

  

Svar: 

 Vi har lämnat in motioner och interpellationer till kommunfullmäktige rörande:   

- Äldreomsorgsplan där alla dokument som rör äldre ska finnas med,  

- Tvätt-frekvens inom Hemtjänsten,  

- Tekniska lösningar för ökad trygghet hos äldre,  

- Tyst asfalt på Biblioteksgata. 

- Definition av trygghetsboende 

- Rätt till särskilt boende utan biståndsbedömning från 90 år  

- Mat för äldre  

- Ökad trygghet i våra centrum  

- Fler odlingslotter i kommunen 

Tyvärr får vi sällan bifall till våra motioner och initiativärenden eftersom vi är i opposition.  

 

Vi har varit opinionsbildande i media via insändare och pressmeddelanden. 

 

2. Enligt riksstatistik träffar en hemtjänsttagare i kommunen 16 personer per 14 dagar. Vilket 

personantal tycker ni att kommunen skall sträva mot? 

  

Svar: 

Vi måste få ner antalet personal/brukare i Hemtjänsten. Idag är snittet 16 personal/brukare, 2012 var 

det 13 personal/ brukare i Härryda kommun. 

Nynäshamns kommun har fått ner det till 7 personal/brukare. 

Vi borde kontakta andra kommuner för att dra lärdom om deras erfarenhet och använda det i 

kommunens utvecklingsarbete.   

 

3. Att bli äldre innebär ökad risk för sjukdom som påverkar förmågan att klara sig själv. Hur ser ni 

på hemsjukvården och primärvården för äldre? Kommunens samverkan med regionen? 

  

Svar: 

Hemsjukvården är regionens ansvar. Socialdemokraterna i regionen arbetar för att utveckla 

hemsjukvården i hela regionen.  

När en patient är färdigbehandlad på sjukhus, ska kommunen ta över ansvaret för vidare vård och 

omsorg. 

Härryda har tagit hem färdigbehandlade patienter enligt avtal. De kan vid hemkomsten få en plats 

på ett korttidsboende eller hjälp via hemtjänst och hemsjukvård.  

 

 

 

Vi tycker att de sjuka ska få kvalité på den vård som de behöver och inte skickas hem för tidigt. 

Viktigt att samverkan fungerar mellan regionen och kommunen Vi ser också behovet av en 

geriatriker i vår kommun.  

  

 



 

 

4. Riktlinjerna för biståndsinsatser har reviderats. 

Är ni nöjda med de nya reglerna eller vill ni ändra? 

  

Svar: 

Syftet med de nya riktlinjerna inom Socialtjänsten är att skapa enhetligt synsätt vid bedömning och 

att personer med likvärdiga behov bedöms på samma sätt. Det är alltid den enskildes behov av stöd 

som är avgörande vid beslut om insatser. 

Socialtjänsten är ny och vi avvaktar en utvärdering. Vi kommer att agera utifrån vad som kommer 

fram i en utvärdering. 

 

 

5. Det byggs många lägenheter i kommunen. Många vill bo i egen lägenhet så länge som möjligt.  

På vad sätt kan ert parti vara drivande så att fler trygghetsboenden kommer till stånd? 

  

Svar: 

Det är viktigt att definiera vad ett trygghetsboende innebär. Det finns idag ingen gemensam 

definitionen av vad ett trygghetsboende ska innehålla. Det kan vara väldigt olika. 

Vi anser att det på alla trygghetsboenden ska finns personal på dagtid. Lägenheterna ska vara 

utrustade med olika sorters välfärdsteknik så som larm, ett system som larmar om personen i 

lägenheten inte har rört sig, spolat på toaletten mm under en dag. Kanske har brukaren ramlat.  

Vi planerar att lägga ytterligare motioner för att få till stånd fler trygghetsboenden i kommunen. 

  

 

6. Kommunens motto är ”Kvaliten i äldreomsorgen ska öka”. 

Vilka är era förslag till att öka kvaliteten? 

  

Svar: 

Det ska finnas utbildad personal och personal i den omfattning som verksamheten har behov utav. 

Det behövs fler händer inom vård och omsorg. Att man anställer fler specialutbildade 

undersköterskor och sjuksköterskor. Se över födointaget för de äldre. De ska få extra näringsberikad 

kost, efter som de äldre i allmänhet äter mindre portioner. Vi tycker det är viktigt att sätta guldkant 

inom äldreomsorgen.  

  



 

 

Svar på SPF/PRO frågor till de politiska partierna i Härryda kommun 
 

 

Sverigedemokraterna                                                 Per Olov Risman (ordf. SD Härryda) 

………………………………………….  …………………………………………. 

Partinamn      Besvarad av 

 

 

1. Vad tycker ni att ni har uträttat under de fyra år som gått?  

Ni som har haft majoritet - har ni gjort det ni lovade?  

Ni som varit i opposition - har ni kunnat påverka? 

 

Svar: Trots att vi sitter i opposition har vi lyckats påverka en hel del. Det är vi som kom med 

förslaget ”Sagoseniorerna” i välfärdsnämnden vilket gynnar både de små och även seniorer 

som aktiveras. Det kom i gång bra med goda vitsord från personalen men tyvärr fick ett 

abrupt slut i samband med pandemins start. Vi kommer verka för att det återstartas. 

 

 

 

 
 



 

 

Under pandemin kom vi med många förslag som blev genomförda men tyvärr med 

fördröjning. Bland annat var vi långt före kommunen och de andra partierna med att lägga 

förslag om (ett axplock av åtgärder vi var först med): 

  Bättre skyddsutrustning (munskydd) för vår personal för att skydda både personal 

och brukare. 

  Inrätta speciella avdelningar på våra boenden för våra äldre med covid och att det 

finns syrgas där. 

  Snabbtester av personal varje morgon innan de går till jobbet. 

  Bygga upp beredskapslager kommunalt då region och stat inte tar sitt ansvar. 

  Att oberoende part utvärderar Härryda kommuns arbete med pandemin och 

uppdatera pandemiplanen 

 

Kommunforskning i Väst kommer redovisa sina iakttagelser av Härrydas pandemihantering 

nu till sommaren. Vi har skickat in ca 30 mail till dem med det arbete vi la ner under första 

pandemiåret. Vi hoppas att det kommer leda till bättre förberedelser inför framtida 

pandemier. 

 

Vi har länge drivit frågan om att komma till rätta med tryggheten på våra gator och torg och 

nu har äntligen fått till ordningsvakter som skall patrullera delar av kommunen. Det är 

tråkigt vi lever i en sådan verklighet att det behövs. Jag vill hävda vi leder frågan med bättre 

trygghet på våra gator och torg.  

 

 

2. Enligt riksstatistik träffar en hemtjänsttagare i kommunen 16 personer per 14 dagar. 

Vilket personantal tycker ni att kommunen skall sträva mot? 

 

Svar: Vi måste vara realistiska med hänsyn till att många i personalen har deltidstjänster 

och/eller delade dagar. Givetvis bör kommunen sträva efter ett lägre antal per 

hemtjänsttagare och 14 dagar, men det skulle kunna bli tillräckligt rationellt med god 

planering och en förbättrad lönebild med c:a hälften, dvs 8 – tyvärr är det av kostnads- och 

planingssskäl orealistiskt att kunna gå ner till exv. 4. 

 

3. Att bli äldre innebär ökad risk för sjukdom som påverkar förmågan att klara sig själv. Hur ser ni 

på hemsjukvården och primärvården för äldre? Kommunens samverkan med regionen? 

 

Svar: Vården är regionens ansvar, men det finns givetvis ett gränsområde till omsorgen, som 

är kommunens ansvarsområde. – Givetvis är det för vården och omsorgen bra och 

kostnadseffektivt om den äldre kan klara sig själv i sin egen bostad så länge som möjligt, om  

personen själv vill. Men då fordras också att personen får förtroende för personalen och att 

omsorgen fungerar väl; se fråga/svar 2 ovan och andra punkten under fråga/svar 6 nedan. 

Sjukvården och den palliativa vården bör vara ett väl fungerande planeringsmässigt 

samarbete mellan kommun och region, som kan fungera bättre än nu om planeringen 

förbättras. Detta senare underlättas givetvis av kontinuerliga rapporter från hemsjukvården, 

följda av analyser och planering.    

 

4. Riktlinjerna för biståndsinsatser har reviderats. 

Är ni nöjda med de nya reglerna eller vill ni ändra? 

 

Svar: Biståndet skall givetvis prövas individuellt och med ganska korta mellanrum och ges 

endast vid konstaterat behov som inte förväntas upphöra på mycket kort sikt. Vidare skall 

vid utredningar och inför beslut undersökas om den som söker bistånd har misstänkta 

kontakter eller liknande som kan antas möjligen leda till biståndsfusk.  



 

 

 

5. Det byggs många lägenheter i kommunen. Många vill bo i egen lägenhet så länge som möjligt. 

På vad sätt kan ert parti vara drivande så att fler trygghetsboenden kommer till stånd? 

 

Svar: Vi anser att den avsatta procentsatsen i allmännyttan är bra.  – Trygghetsboenden är 

dyra och är ett slags mellanform för framför allt personer med olika slags 

funktionsnedsättningar. Dessa personer är givetvis oftast kända i god tid innan det egna 

trygghetsboendet blir aktuellt. – Vi anser att nuvarande insatser för trygghetsboende är i 

balans. – Vidare vill vi att ”svartboende”, dvs personer som inte har godkända 

andrahandskontrakt, skall vräkas för att både ge rättvisa till de bostadssökande och 

möjligheter till trygghetsboenden. 

 

6. Kommunens motto är ”Kvaliten i äldreomsorgen ska öka”. 

Vilka är era förslag till att öka kvaliteten?  

 

Svar:  

Att ha det enkla påståendet att vilja ”öka kvaliteten” är ett alltför oklart mantra – man måste 

utvärdera de olika faktorerna och hur gynnsamt eller ogynnsamt de implementerats ur 

personalresurs- och -kostnadsperspektiv. Vårt förslag är just att genomföra sådana analyser 

och först därefter besluta om vilka åtgärdsslag som skall prioriteras. 

Det finns ett stort antal kvalitetsfaktorer i äldreomsorgen; viktiga exempel: 

  En faktor som varit aktuell under pandemitiden är smittskyddet, vari ingår personalens 

kompetens och uppfyllade av direktiven. 

  Det är viktigt att det finns tillräckligt kompetent personal som behärskar svenska så att 

personerna som man arbetar med ges information och trygghet – detta gäller i synnerhet 

personer med nedsatt hörsel eller demens. Äldreomsorgen skall inte användas som en 

integrationsåtgärd för personer som annars inte är anställningsbara. 

  Även själva boendet och möjligheterna till enkla sociala kontakter och aktiviteter 

tillsammans med personalen och andra boende är viktigt. 

  Näringsrik och välsmakande mat är viktig för i synnerhet de riktigt gamla, som annars 

riskerar att gå ner i vikt. 

  



 

 

  

Svar på SPF/PRO frågor till de politiska partierna i Härryda kommun 
 

 

Vänsterpartiet      Kerstin Sandberg 

………………………………………….  …………………………………………. 

Partinamn      Besvarad av 

 

 

1. Vad tycker ni att ni har uträttat under de fyra år som gått?  

Ni som har haft majoritet - har ni gjort det ni lovade?  

Ni som varit i opposition - har ni kunnat påverka? 

 

Svar: 

Har ej kunnat påverka då majoriteten är massiv. 

 

2. Enligt riksstatistik träffar en hemtjänstagare i kommunen 16 personer per 14 dagar. 

Vilket personantal tycker ni att kommunen skall sträva mot? 

 

Svar: 

Har man hjälp dygnet runt kan man sträva efter ett mål på 12 personer. 

Om behovet är daghälp kan 4-6 personer vara ett mål. 

 

3. Att bli äldre innebär ökad risk för sjukdom som påverkar förmågan att klara sig själv. Hur ser ni 

på hemsjukvården och primärvården för äldre? Kommunens samverkan med regionen? 

 

Svar: 

Samasbetet fungerar bra i Härryda men kan utvecklas mer. 

 

4. Riktlinjerna för biståndsinsatser har reviderats. 

Är ni nöjda med de nya reglerna eller vill ni ändra? 

 

Svar: 

Har läst vad lagen säger men har inte erfarenhet av hur det fungerar i praktiken. Regler ser bra ut 

men få insyn hur det fungerar i praktiken är ej lätt. 

 

5. Det byggs många lägenheter i kommunen. Många vill bo i egen lägenhet så länge som möjligt. 

På vad sätt kan ert parti vara drivande så att fler trygghetsboenden kommer till stånd? 

 

Svar:  

Vi vill att det byggs fler trygghetsboenden. 

 

6. Kommunens motto är ”Kvaliten i äldreomsorgen ska öka”. 

Vilka är era förslag till att öka kvaliteten?  

  

Svar: 

Att det skulle bli mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen. 

Öka personaltätheten. Att alla som anställs är välutbildade. 


