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2019-03-03 

Senaste nytt från Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 

Nya ledamöter 

Årets första sammanträde i KPR var i slutet av januari. Det var då delvis nya 

ledamöter i sammansättningen av KPR.  

Ny som ordförande i Vård och Omsorgsnämnden är Per-Arne Öhman. Det är 

också en ny kommundirektör Tobias Arvidsson som var närvarande för att 

presentera sig.  

Från SPF Seniorerna är det under kommande period Yvonne Lindström, Karl-

Erik Thulin och som ersättare Elke Merkel Ragnarsson. Som ordförande i KPR är 

kommunstyrelsens ordförande Liselott Grahn Elg och som vice ordförande är 

Gun-Britt Renefalk Anhörigföreningen.  

 

Färdtjänsten 

På föredragningslistan fanns bland annat information vad gäller antalet resor 

inom färdtjänst.  

Catrin Josephsson, avdelningschef informerar om att en begränsning av antalet 

resor inom färdtjänsten är på ingång. Tidigare har ett beslut om beviljad färd-

tjänst medfört att brukaren har rätt till ett obegränsat antal resor under den 

aktuella perioden.  

Förslaget innebär en begränsning i antalet enkelresor till 200 resor per år. 

Förslaget omfattar inte de personer som har färdtjänst beviljad för arbetsresor, 

resor till daglig verksamhet etc. I de föreslagna riktlinjerna finns också en 

möjlighet att efter prövning bevilja fler resor.  

200 enkelresor per år innebär knappt 4 enkelresor per vecka.  
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Äldreboende vid Kyrkcentrum 

Status för arbetet med äldreboendet är kan man säga ?. Just nu är det 

realistiska att boendet står klart till hösten 2021.  

Det står 150 personer i kö till Plommonvägen 8-10. Fråga väcks om att ta reda 

på vad dessa personer har för slags behov av boende och för att få en upp-

fattning om vad som behöver byggas.  

 

Äldreplan 

Äldreplanen är skickad på remiss till organisationerna i kommunala pensionärs-

rådet, kommunala handikapprådet samt HSO. 

Rådet poängterar att gruppen som utsågs från pensionärsrådet för att vara 

med och arbeta fram äldreplanen inte har fått vara delaktiga i arbetet. Rådet 

menar att de därmed inte kan ställa sig bakom den och tycker också att planen 

snarare beskriver nuläge än vägen framåt. Råden och HSO har i svaret till 

kommunen begärt återremiss på hela äldreplanen. En återremiss för att åstad-

komma en genomgripande omarbetning av planen fokuserad på framsyn och 

utveckling av äldreomsorgen.  

 

Pomonas framtid 

Det cirkulerar mycket rykten om Pomonas framtid men vi vill poängtera att det 

inte finns några beslut om Pomonas framtid, även om diskussioner pågår i an-

slutning till punkten avseende äldreboendet vid Kyrkcentrum.  

 

Fixar-Robban 

Det har beslutats om att tjänsten som tidigare kallats för ”Fixar-Robban” 

upphör, men att ”Daglig verksamhet” fått uppdraget att utföra dessa tjänster. 

Det har arbetats med att få igång detta. Tjänsten kommer att fortsätta vara 

kostnadsfri.  

 

Anhörigvården 

Kommunen har vakantsatt tjänsten som anhörigkonsulent, trots stora protester 

från KPR, vilket medfört att flera anhöriggrupper upphört. I KPR finner vi det 
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anmärkningsvärt och besynnerligt att tjänsten vakanssatts när befolknings-

prognosen för Håbo visar en stor ökning av antal personer över 80 år de 

närmaste åren, från cirka 70 personer per år till en fördubbling på 8-9 år, från 

735 till 1517 personer. Från sjukhusen har dessutom tiden för färdigbehandlad 

patient till utskrivning minskat från 5 dygn exkl. helgdagar till 3 dygn inkl. 

helgdagar, och samma tid även inom psykiatrin som tidigare haft en hel månad 

för att planera hemkomsten. Detta innebär ännu större krav på anhöriga som 

istället för mindre stöd behöver mera stöd för att orka med. KPR kommer att 

fortsätta driva frågan och om möjligt få en förändring till stånd. 

 

Personal receptionen Pomona 

KPR framför synpunkter på att det inte längre finns personal i receptionen på 

Pomona, vilket bedöms vara opersonligt och otryggt. Receptionen har stor be-

tydelse för de boende men också för besökande till restaurangen och övriga 

aktiviteter som förekommer på Pomona.  

 

Förändring betalning av TV licens 

Rådet väcker frågan om de nya reglerna för TV-licens, som medför att betal-

ningar dras för varje enskild individ istället för att, som tidigare vara kollektiv. 

Detta medför en ökad ekonomisk belastning.  När hyran också höjs vid års-

skiftet blir höjningen sammanlagt ungefär 2 400 kronor per år.  

Detta är ett sammandrag av Kommunala Pensionärsrådets möte i slutet av 

januari.  

Yvonne Lindström/Gun-Britt Renefalk 
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