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Datum 

2019-10-18 

 
  

  

 

  Till ordförande eller utsedda representanter för 

pensionärsorganisationerna 

Tid: 2 oktober 2019 klockan 10–12 

Plats: Stora Borg, Borgmästaregatan 5 A, 

Kungsbacka 

 

 

Närvarande: 

Lisa Andersson (M), Maj-Britt Rane-Andersson (S), Lillemor Berglund, Eva Apelvi, Cecilia 

Wahlgren, Lars Smedberg SPF Seniorerna Vallda Släps, Ingemar Nordieng SPF Seniorerna 

Vallda Släps, Ove Hansson SPF Seniorerna Tölö Älvsåker, Agneta Anderberg SPF Onsala, 

Gerhard Martinsson SPF Fjärås, Majbritt Ljungqvist SPF Fjärås, Barbro Johansson SKPF-

pensionärerna avd. 47, Britt Nilsson SKPF-pensionärerna avd. 47, Kristina Mårtensson PRO 

Särö, Bo Eriksson PRO samorg. Kungsbacka, Nils-Åke Bergman Aktiva Seniorer, Ulla-Britt 

Königsson PRO Onsala, Berit Larsson PRO Fjärås, Werner Åberg Kungsbacka 

Pensionärsuniversitet 

Forum pensionärsorganisationer 

1. Mötets öppnande och närvaro  Ordförande Lisa Andersson förklarar mötet öppnat, 

hälsar alla välkomna och ber Cecilia Wahlgren att 

presentera sig. 

 

Cecilia började arbeta som registrator på förvaltningen 

för Vård & Omsorg den 2/9 2019 och kommer i 

fortsättningen ha hand om förberedelserna inför 

mötena, skicka ut kallelser och mötesanteckningar 

samt ta närvaro. 

 

2. Information - 

Sjukresor, Region Halland 

Susanne Sörensen, 

Ambulanssjukvårdare/bussförare 

och Johan Larsson 

Ambulanssjuksköterska 

Susanne informerar om sjukresor. Sjukresor är inte 

något som är åldersbestämt, utan det är 

sjukdomstillståndet som avgör om det är aktuellt med 

en sjukresa eller inte. Sjukdomstillståndet styrks med 

ett läkarintyg. Sjukresor är gratis (även för ledsagaren) 

och det finns en tidtabell där sjukresefordonen på 

utsatt tid ska komma och hämta på de olika 

uppsamlingsplatserna. Sjukresorna går från kl.7 fram 

till kl.17 och bokas genom Resam. 
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Avgiften för sjukresetaxi (enkel resa) har höjts från 80 

till 100 kronor. Det är politikerna i Regionen som 

fattar beslut om avgifter. 

 

Frågan ställs om taxichaufförer har tillgång till 

bomnycklar. Susanne svarar att taxichaufförer inte har 

tillgång till bomnycklar. Susanne säger att det finns 

bomnycklar i de sjukresefordon där det går att ligga 

ner under resan, dock inte i övriga fordon. 

 

Johan informerar om ambulansresor. Ambulansen har 

bomnycklar till Kungsbacka och till viss del i Varberg. 

Det kostar 250 kronor att åka med ambulans och 

kostnaden läggs på sjukhusfakturan. I ambulansen 

finns det alltid minst en utbildad sjuksköterska. Det 

finns ett nationellt avtal, vilket innebär att ambulansen 

i Hallands län ibland kan hjälpa till i t.ex. Lindome 

och även köra till Mölndals sjukhus och Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. 

 

Det finns ett mål om att 80% av alla ”Prio 1:or” ska 

nås inom loppet av 10 minuter. En ”Prio 1:a” är ett 

uppdrag för ambulansen med högsta prioritet och som 

innebär ett akut livshotande symtom eller olycksfall. I 

Kungsbacka kommun nås för närvarande 64% ”Prio 

1:or” inom loppet av 10 minuter. Johan menar på att 

Kungsbacka är en stor kommun samt att det är långt 

till Varbergs sjukhus och att det är svårt att säga hur 

många fler ambulanser det behövs för att klara målet. 

Detta är något som kommunledningen har 

uppmärksammat och ett möte har bokats med 

Regionstyrelsens arbetsutskott. 

 

3. Information - 

Parkering, Förvaltningen för 

Teknik 

Per Östlund, 

Trafikövervakare 

Per informerar om att det finns 7 stycken anställda 

parkeringsvakter i Kungsbacka kommun samt att det 

har tillkommit nya parkeringsplatser bakom 

byggföretaget Beijer och att skyltar är på väg. Per 

uppmanar att en alltid ska titta på skyltarna och 

biljettautomaten i områdena för att se vilka regler som 

gäller. Det kan också vara olika regler beroende på om 

det är kommunal eller privat mark. Per uppmanar 

också att en ska vara uppmärksam vid användandet av 

de mobila betaltjänsterna så att en betalar för rätt plats, 

på rätt ort. 

 

Fråga: Boulebanan, kommer det ordnas 

parkeringsplatser i närheten? 

- Det är politikerna som kan svara på det. Det beror på 

hållfastheten om det kommer ändras eller inte. 
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Fråga: Kommer de nya betalningsautomaterna kunna 

ta kontanter? 

- Nej, det kommer däremot gå att betala med kort. 

Biljettautomaterna vid Skogskyrkogården tar 

fortfarande mynt. 

 

Fråga: Hur gör parkeringsvakterna på Östergatan och 

Lindens torg? Många går ut och parkerar om bilarna 

trots att de egentligen är tvungna att åka därifrån. 

- Parkeringsvakterna utför ventilkontroll samt säger 

till så fort de uppmärksammar felaktigheter. 

 

Fråga: Vad gäller för handikapptillstånd? 

- Om en har ett handikapptillstånd får en stå tre 

timmar trots att det exempelvis kan stå på skyltarna P- 

2 timmar. På parkeringsplatserna som Kungsbacka 

kommun har hand om behöver en inte betala om en 

har ett handikapptillstånd. Men en får dock aldrig stå 

mot färdriktningen, oavsett om en har 

handikapptillstånd eller inte. 

 

Fråga: Hur gör en om biljettmaskinen inte fungerar? 

- Då ringer en till det telefonnummer som står på 

biljettmaskinen. Den som parkerar är 

betalningsskyldig. Efter telefonsamtalet åker ansvarig 

ut till platsen. Oftast brukar det inte vara fel på 

automaterna, utan det vanligaste är att en har försökt 

sätta i betalkortet åt fel håll eller där biljetten kommer 

ut. 

 

4. Diskussion om vilka ämnen 

pensionärsorganisationerna 

önskar på nästa års Forum 

Pensionärsorganisationer 

Boendefrågan 

En översikt önskas över de olika boendealternativ som 

Kungsbacka kommun (både som part och geografiskt) 

kan erbjuda de äldre, men också möjligheten att kunna 

bo kvar. 

 

Den ofrivilliga ensamheten 

Socialstyrelsens nationella undersökning ”Vad tycker 

de äldre om äldreomsorgen?” visar att av de som bor i 

ordinärt boende med stöd av hemtjänst upplever 40% 

att de har besvär av ensamhet då och då och 13% 

uppger att de ofta har besvär av ensamhet. Av de som 

bor på särskilt boende upplever 47% att de har besvär 

av ensamhet då och då och 18% uppger att de ofta har 

besvär av ensamhet. En dragning önskas av 

förvaltningen för Vård & Omsorg kring 

Socialstyrelsens undersökning. Vad kan 

pensionärsorganisationerna göra och vad kan 

förvaltningen göra? 
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Digitalt utanförskap 

Många äldre hamnar utanför den digitala utvecklingen 

i samhället och ny forskning visar att ett digitalt 

utanförskap kan leda till socialt utanförskap. 

Kungsbacka kommun måste ta ansvar för att de äldre 

klarar sig i ett digitalt samhälle, liksom de äldre. 

 

Kvarteret Valand 

På vilket sätt är kvarteret Valand anpassat till de äldre 

utifrån utformning, tillgänglighetsaspekter och 

boende? 

 

Säkerhet inom hemtjänsten 

Vad tänker hemtjänstpersonalen, ur ett 

säkerhetsperspektiv, när de är hemma hos den enskilda 

individen, för den enskilda individen? Tänker 

personalen på brandsäkerhet, sladdar o.s.v.? 

 

Mat 

Ett tema om mat önskas. Vad gör hemtjänsten när 

vårdtagaren inte äter den mat som lämnas eller enbart 

äter lite från portionen på morgonen och kvällen? På 

vård- och omsorgsboenden pratas det om nattfasta, 

men hur ser det ut för de som bor själva? Vad görs för 

en ökad aptit? Vad görs för att de äldre inte ska vara 

undernärda? Är maten näringsrik? Hur lagas maten? 

Lagas den på boendena? Är råvarorna från Sverige? 

 

Facknämnder 

Hur tänker de olika facknämnderna och hur tar de sitt 

ansvar ur ett äldreperspektiv? 

 

5. Nästa möte 

2019-11-27 kl.10–12  

 

 
Vid anteckningarna, 

Cecilia Wahlgren 

Registrator 


