
 
 

Tranemo 2021-03-10 

Öppet brev till Kommunchef och Kommunstyrelsens Ordförande i Tranemo 

SPF Seniorerna jobbar för att Sverige ska ha bästa tänkbara äldreomsorg. Vi driver våra 

kärnfrågor mot riksdagens utskott, de politiska partierna och olika statliga myndigheter. Vi 

vill även att äldreomsorgen i Tranemo kommun ska vara väl fungerande. Vi tror oss om att 

som åldersrika ha en erfarenhet som är viktig att lyssna till! Därför önskar vi oss ett gott 

samarbete i äldreomsorgsfrågor. 

Vi upplever att KPR inte längre är det möte där man i samråd tar upp och diskuterar 

gemensamma frågor och dess lösning inom äldreomsorgen. Det har mer utvecklats till att bli 

ett forum där vi informeras om redan fattade beslut. 

Efter att fått ta del av protokoll från förra KPR-mötet 3 Mars, vill vi få svar på några frågor. 

På Tranemo kommuns hemsida kan man läsa att syftet med att ha KPR (Kommunalt 
Pensionsråd) är att: 

 - Stärka inflytande i alla frågor som gäller äldre. 

 - Initiera nya pensionärsfrågor i nämnd och sektioner 

 - Vara en remissinstans i frågor av principiell övergripande karaktär för pensionärer. 

 - Vara ett forum för opionsbildning och kunskapsspridning. 

 - Verka för pensionärernas jämlikhet och fulla delaktighet i samhället. 

Med anledning av den information som gavs på KPR-möte den 3 mars, vill vi här delge hur 

Tranemo kommun tänker fördela den extra statliga satsning på äldreomsorgen som 

någonsin gjorts enligt Socialdepartementets pressmeddelande 2021 02 17. För Tranemo 

kommun skulle detta innebära 2 365 695 Kr till Äldreomsorgslyft. (fortbildning av personal) 

och 5 633 601 Kr till Äldreomsorgssatsning.  Enligt vår mening hade dessa 

summor/satsningar varit mycket lämpliga att ta upp till diskussion i KPR, om strävan att ha 

ett gott samarbete finns. 

Efter vår representants fråga på mötet, hur dessa pengar skall användas får man besked att 

summan 5 633 601:- som föreslagits till Äldreomsorgssatsning skall användas till nya 

tjänster i ledningsorganisationen så som: 

• Tjänst som Enhetschef   

• Tjänst som Vårdutvecklare 

• Tjänst som Verksamhetsutvecklare 

• Tjänst som Omvårdnadshandledare 

• Därutöver avsätts en ”Pott” för utbildning 



 
 

 

Vår uppfattning är att äldreomsorgen såväl vårdtagare som personalen och chefer vore mer 

betjänt av:  

FLER HÄNDER UTE I VÅRDEN – INTE FLER TJÄNSTEMÄN PÅ KONTOREN. 

Regeringen beslutade den 29 augusti 2019 att tillsätta en särskild utredare med 

uppdrag att införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten (dir. 2019:52).  

I slutbetänkandet: Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70) där 

Barbro Westerholm förordnades som särskild utredare och där en 

referensgrupp knutits till utredningen, i vilken bl.a. Gösta Bucht, SPF 

Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor, professor emeritus i geriatrik 

ingått. 

Där står att läsa: ”Den fasta omsorgskontakten utgör en viktig 

informationskälla till anhöriga, närstående, arbetslaget och andra professioner 

inom vården och omsorgen” d.v.s. ”spindeln i nätet”.  

Utredningen bedömer att det finns ett behov av att i lag införa ett krav om fast 

omsorgskontakt.  

Utredningen bedömer vidare att den fasta omsorgskontaktens kompetens 

behöver motsvara en undersköterska och att det behöver regleras i lag. 

Detta lagförslag borde tas i beaktande och i stället för att tillsätta ett antal 

nya chefer inom äldreomsorgen, utöka antalet underskötersketjänster! Ta 

tillvara de erfarna undersköterskor och sjuksköterskor som redan finns i 

organisationen och lyft fram dem som fasta omsorgskontakter ute i 

organisationen, inte på kontoren. 

Vi önskar svar på följande frågor: 

1. Är dessa tjänster redan beslutade? 

2. Är det tillsvidaretjänster eller tillfälliga anställningar? 

3. Hur ser organisationen ut idag med antal enhetschefer? 

4. Finns vårdutvecklare, verksamhetsutvecklare och omsorgshandledare idag i befintlig 

organisation? 

5. Vilka får del av ”en pott” till utbildning? 

6. Tycker Ni att de syfte som satts upp för att ha KPR (Kommunalt Pensionärsråd) är 

uppfyllda? 

7. Hur kan vi hjälpas åt att förbättra KPR mötet? 



 
 

8. Hur kan vi följa, hur pengarna kommer att användas? 
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