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Varför och hur har projektet kommit  till - resultat m.m 

• Historiebeskrivning – varför –när och hur.    

• SPFs representant i KPR . Hur har det tagits upp 
där  - resultat – synpunkter – möten - 
uppvaktning Solveig E 

• Utformning/framtagning av Enkät och följebrev.  
•  Hur vi tagit fram adresser underlag. Utskick - 

packning 
• Kostnader – ansökan Leader sjuhärad.   
 

• Samarbetet med Gymnasieskolan.  
• Resultat och hur går vi vidare. 
• Tillfälle för frågor……. 

 
 

 
 
 



Till 
Dig/Er som är eller snart blir pensionär/er 
Vi inom pensionärsorganisationen har beslutat att göra en undersökning bland alla 
pensionärer inom Tranemo kommun. Vi vore därför tacksamma om ni ville ta er tid 
att fylla i medsända enkät. Påpekas bör att önskemålen endast är menade att vara 
rådgivande för kommunens långsiktiga planering av äldreomsorgen. 
Vid utvärderingen av undersökningen har Tranemo Gymnasieskola lovat att vara 
oss behjälpliga. 
Vänligen skicka in enkäten/enkäterna i det medsända svarskuvertet senast den 18 
januari 2019 till:  
SPF Seniorerna Tranemo, Bäverstigen 2, 514 35 Tranemo. 
Frågor runt enkäten besvaras av Bernt Bertilsson tel 070-5681543 eller Stina Lind 
tel 070-2927712. 
Tack på förhand! 

Tranemo 



                                                                         
 

Enkät avseende framtida vård- och boendeformer inom Tranemo kommun. 

 

Namn ( Frivilligt) : ………………………………………………    

Ort (Obligatoriskt):  …………………………………………….. Postnummer (Obligatoriskt) : …………………………… 

                             

Jag är under 75 år  ⃝               Jag är över 75 år  ⃝ 

Jag planerar att bo kvar i kommunen :    Ja ⃝               Nej ⃝ 

Jag har planer / planerar flytta till annan kommun om jag har behov av äldreomsorg:  Ja ⃝        Nej ⃝ 

Om jag i framtiden har behov av någon av nedanstående vård- och boendeformer,  skulle jag önska detta 

på någon av nämnda orter. Skriv en etta (1) i den ruta/ort som du önskar i första hand och en tvåa (2) i den 

ort som du önskar i andra hand. OBS! Fyll i alla boendeformerna utifrån önskemål. Tack!   

Vård och boendeformer Länghem Limmared Dalstorp Tranemo Grimsås 

Vård- och Omsorgsboende 
Personal samt tillgång till 
sjuksköterska dygnet om. 

     

Demensboende 
Personal samt tillgång till 
sjuksköterska dygnet om. 

     

Mellanboende/ 
Trygghetsboende. 
Anpassad lägenhet, där 
man får hemtjänst vid 
behov. Finns ingen övrig 
personal. 
(Undantaget är Länghem, 
där det f n finns 
lunchservering.) 

     

Korttidsboende/Växelvård 
För kortare rehabilitering, 
för avlastning eller för 
upprätthållande av vissa  
funktioner. 

     

 

Övriga tankar /synpunkter / önskemål: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Hur har vi hittat alla 65+  ? 

• Köpt adresslista från IDM-adress Linköping 

• Endast adresser – inte hur många pensionärer. 

• Gick att dela utifrån PostNR -  Viktigt! 

• Hjälp av många inblandade med 
lokalkännedom – per postnr 

•  Tagit bort personer som har boende. 



Kostnad  Pris Beskriv hur du/ni kommit fram till beloppet. (tex offert, 

prisjämförelser etc.) 

Tryckkostnad enkät 

Till alla över 65 år i kommunen (2933 

Personer) 

4399 :- En enkät tas fram för att skickas ut till samtliga över 65 år. Tjänsten 

”tryckning köps av Vuxenskolan för 1:50 /st  

Tryckkostnad följebrev.  

Halv A4-papper går åt till varje utskick. Blir 

1466 st  A4 papper *1:50 

2199:- För att informera om syftet med enkäten. 

Trycks av Vuxenskolan för 1:50 /st med logga 

Inköp 4000 brev ( Går bara att köpa i hela 

paket ) 

1750 :- Kostnaden avser inköp av kuvert  till samtliga utskick och returkuvert  

1 900 *2 

Offert från Kontorsgiganten 

Porto utskick  17 100 kronor Avser 1 900 adresser * 9 kronor porto 

Svarsporto 17 100 kronor Avser 1 900 avsändare * 9 kronor porto 

Etiketter för utskrift Adresslista 590:- Offert 

Toner för utskrift adressetiketter 509:- Offert 

Summa faktiska kostnader  43647:- Har då ej räknad någon ÖVRIG kostnad för de papper och toner jag 

använt vid framtagning av detta projekt 

Faktiska kostnader för projektet 
(Kostnader som vi haft innan EU-projektet startade är ej inräknade, 4800:-) 
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Diagram 1b – Totalt antal svar / Planerar bo kvar / 
Planerar flytta per ort 

Totala antal svar per ort Planerar bo kvar Planerar flytta



Tabell 1b 

Ort/Antal Totala antal svar per ort Planerar bo kvar Planerar flytta 

Ambjörnarp 84 80 0 

Dalstorp 177 168 5 

Gislaved 3 2 1 

Grimsås 158 144 5 

Limmared 192 180 1 

Ljungsarp 70 66 1 

Länghem 253 238 6 

Månstad 36 33 2 

Nittorp 55 54 0 

Sjötofta 49 47 1 

Tranemo 515 457 6 

Uddebo 37 37 0 

Ölsremma 8 5 1 

Alla 1637 1511 29 
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Länghem Limmared Dalstorp Tranemo Grimsås

Diagram 3 Önskemål om boendeform alla orter 

Vård-och Omsorgsboende Demensboende Mellan/Trygghetsboende Korttidsboende/Växelvård



Tabell 3 

Alla orter 

Boendeform/Antal Länghem Limmared Dalstorp Tranemo Grimsås 

Vård-och Omsorgsboende 258 176 281 692 112 

Demensboende 228 170 279 641 66 

Mellan/Trygghetsboende 259 143 243 662 100 

Korttidsboende/Växelvård 231 146 256 672 77 








