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KPR (Kommunala Pensionärsrådet) 

Det känns lite verklighetsfrånvänt att rapportera om ett möte från 

början av mars med tanke på vad som hänt de senaste veckorna. Det 

är en situation som är svår att förstå. Själva har vi här hemma 

bestämt att isolera oss. Vi har hjälp med handling. Vi är lyckligt 

lottade som har barn boende i Bålsta. Det är värre för er som är 

ensamma i dessa tider. Ni som behöver hjälp på något sätt vet väl att 

ni kan vända er till styrelsen i SPF. I första hand Peje Josefsson (ordf) 

och Ursula Edfast (v ordf.) 

Trots allt måste vi ha tillförsikt och bry oss om varandra, och prata 

med varandra kanske via skype eller så räcker det med en telefon. 

Så över till mötet och rapport från vad som avhandlades denna dag.  

Märkligt nog så vara första punkten på dagordningen ”Effektiv och 

nära vård 2030”.  

Jag kan tänka mig att detta begrepp kommer att få ett delvis annat 

innehåll med tanke på vad som sker i hela världen.  

En ny Närvårds- och anhörigstrateg Anna Åsén håller en presentation 

om Effektiv och Nära vård 2030.  

Innebörden av Effektiv och Nära vård att vården skall ske i den egna 

kommunen och att det finns resurser så att patienter på sjukhus skall 

kunna skrivas ut i ett tidigare skede än idag. Effektiv och nära vård är 

ännu tidigt att säga så mycket om. Vi får återkomma om detta. Trots 

allt är det 10 år till innan det skall förverkligas.  

Äldreplanens framtagande är i gång och ”råden” kommer att vara 

remissinstans i denna process.  
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Vad beträffar receptionen på Pomona jobbas det vidare med denna 

fråga och att det ännu inte finns några beslut fattade.  

En punkt på mötet handlade om riksfärdtjänsten och där Gun-Britt 

Renefalk uttryckte stor förvåning över hur en beställd resa kan 

förskjutas med max 1 heldag, samt 1,5 timme före och efter beställd 

avresetid vilket kan medföra 3 timmars ändring i resplanerna. Hon 

undrar hur man har kunnat gå med på ett sådant avtal. Det är helt 

orealistiskt. Dessa regler har heller informerats om till 

riksfärdtjänstkunderna. 

Socialchefen instämmer i kritiken men menar att man behöver föra 

en dialog och tillsammans försöka tolka avtalet. Punkten kvarstår till 

nästa möte.  

Vad beträffar Skeppsgården öppnades anbudsförfarandet den 4 mars 

och boendet är förhoppningsvis färdigt för inflytt i augusti.  

På fråga från Gun-Britt Renefalk om personalläget och väntetider 

inom hemtjänsten svarar socialchefen att när det nya taxesystemet 

infördes beslöt man att skapa möjligheter för brukare att göra ”vad 

man vill” inom en totaltid. Tillgången på personal har överlag varit 

god, bl a ett bra personalläge inom hemsjukvården. 

Agneta Hägglund har lämnat in en motion med förslag om en spa-

anläggning med koppling till kommunens äldreboenden. Detta skulle 

kunna bidra till att de äldre fick ha kvar lite livskvalitet. 

Frågan om hur kommunen arbetar med och informerar om 

Coronaviruset (i början av epidemin). Man följer folkhälso-

myndighetens råd och att det är Länsstyrelsen som håller ihop 

arbetet i länet. 

Bygget av äldreboendet vid kyrkcentrum är nu i full gång.  
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Detta var ett sammandrag av mötet i början av Mars. Nästa KPR möte 

är i slutet av April.  

Hoppas nu alla får vara vid god hälsa och var rädda om er. 

Yvonne Lindström 

KPR 

 


