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Septembermötet i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 

Vi vill här lämna ett sammandrag av mötet den 14 september i KPR.  14 ärenden 

fanns upptagna på föredragningslistan.  

 

Demensteamet 

Vi hade vid ett tidigare KPR möte önskat få information av demensteamet. Suzanne 

Linde informerar. 

Demensteamet har funnits i 4 år och arbetar med att stötta personer med demens-

sjukdom genom hela vårdkedjan. Teamet består av arbetsterapeut och sjuk-

sköterska. Teamet samarbetar med minnesmottagning, vårdcentraler, frivillig-

verksamhet, ombudsman för äldre och funktionsnedsatta samt anhörigkonsulent. 

Likaså samarbetar demensteamet med de olika boendena och hemsjukvården, samt 

utbildar och handleder personal.  

Mycket stöd ges till anhöriga, då hela familjer påverkas av sjukdomen.  

Påpekas bör också att det inte är nödvändigt att ha fastställd diagnos för att ta kontakt 

med demensteamet, utan man kan ta kontakt även om man bara misstänker att man 

själv/en anhörig är på väg in i en demenssjukdom.  

 

Anhörigvård ersättning, utökad tid/avlösningstimmar 

Fråga om möjlighet till ersättning för anhörigvård (ersättning utbetalas till den som 

vårdar en anhörig eller nära vän), vilket förekommer i närliggande kommuner som 

Stockholm, har väckts tidigare och ska nu utredas av förvaltningen. Pensionärsrådet 

efterfrågar information om vad som kommer göras i denna fråga.  

Socialchefen meddelar att medel till sådan ersättning inte finns med i förvaltningens 

budgetförslag 2019. 

 

Statusrappport Trygg hemgång 

Då projektet trygg hemgång inte kommer få stadsbidrag fortsättningsvis undrar 

pensionärsrådet vilka kostnader som beräknas för exempelvis förlängda vård-tider 

om man  inte fortsätter projektet. Catrin Josefsson informerar att detta är svårt att 

beräkna.  
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Motion: Kostnadsfria resor för våra pensionärer 

Håbo kommun har tidigare vid ett flertal tillfällen tillskrivit UL om ”gratis” bussresor 

inom Håbo kommun för våra pensionärer. Tyvärr har vi fått negativa svar från kol-

lektivförvaltningen i Regionen.  

I maj fick vi ta del av en motion som handlade om subventionerade bussresor inom 

Bålsta. Vi i kommunala pensionärsrådet konstaterade då att om subventionerade 

bussresor för pensionärer skall införas, i enlighet med motionens förslag, måste detta 

inkludera pensionärer i hela Håbo och inte enbart i Bålsta. Att göra på annat sätt 

strider mot likställighetsprincipen. Därför avslogs motionen.  

Vi har nu tagit del av en ny motion som handlar om gratis bussresor för pensionärer 

inom hela Håbo kommun, vilket KPR ställer sig positiva till.  

 

Äldreboendet Kyrkcentrum 

Äldreboendet diskuterades inledningsvis med utgångspunkt av det strömavbrott som 

tidigare ägt rum i kommunen samt sommarens värmebölja. Information om ifall det 

kommer att finnas möjlighet till nödgenerator samt luftkonditionering vid det nya 

äldreboendet efterfrågas. Svaret från Erik Johansson blir, att reservgenerator finns 

med i funktionsprogrammet men för närvarande finns inte luftkonditionering med. En 

kostnadsberäkning för eventuell installation av komfortkyla ska göras.  

Referensgruppen där bl. a Gunbritt Renefalk och jag Yvonne ingår har fått se före-

slagna ritningar över boendet. Bedömningen är att dagrum och kök var för smått 

tilltagna. Därför har man beslutat att utöka huset något för att kunna bibehålla 10 

lägenheter per avdelning. Arkitekten ritar nu om efter dessa nya förutsättningar.  

 

Budget 2019 

Vi har informerats om budgetprocessens fortsättning. Den 22 oktober kommer kom-

munstyrelsen ta ställning till budgetförslagen. Budgeten behandlas i kommunfull-

mäktige i november. Kommunala pensionärsrådet sammanträder den 24 oktober och 

hinner därmed yttra sig över budgeten innan fullmäktiges sammanträde.  

 

Plommonvägen 6 

Nu har det varit invigning av korttidsboendet på Pomona vilket gläder oss i KPR 

oerhört mycket. Verksamheten är i full gång och boendena är väldigt trivsamma och 

fräscha. Föreståndarinna, sjuksköterskor och undersköterskor är på plats och 

bemanningen är fulltalig.  

Det är inte så långt till nästa KPR möte så vi hoppas kunna återkomma, med rapport  

i slutet av oktober, med framförallt budgeten.  

 

Yvonne Lindström/GunBritt Renefalk 


