
POSAM Välkomna 



Dagens upplägg 

 

Huvudsyftet med eftermiddagen är de frågor som 
partierna fått och besvarat men vi hör gärna 
kompletterande frågor från er åhörare.  

 

Det är angelägna att frågorna och svaren handlar om 
lokala förhållanden i Kungsbacka och med syfte på 
framtiden. Rikspolitiken får ju mycket utrymme på 
andra platser och arenor.  
 

 

 



Pensionär i Kungsbacka 

Dagens pensionärer lever ett aktivt liv på många sätt 
och resor, kultur, fritid, bostäder, klimat, ekonomi mm 
är angeläget men flera frågor kommer att handla om 
en trygg ålderdom och Vård och Omsorg.  
 



Arbetsordning 
• Inledning 2 min/parti.  

• Leva livet  

• Mat o Gemenskap – Restaurang  

• ”Äldreboomen” 

• Trygghetsboende 

• Tak över huvudet och personal 

• Demokrati och delaktighet 

• Kollektivtrafik 

• Elektronen 

• Paus/Bensträckare ca kl. 14.30 (ev.) 

• 15.30 går vi hem. 





Kollektivtrafik 

 

Ålderspensionärer har sedan 2015 fria resor med 

kollektivtrafiken inom kommunen dygnet runt. Tackar!  

 

Vad är nästa steg? 

 
• Ålderspensionärer kan åka fritt till Göteborg? 

 

• Fria resor i Halland? 

 

• Hur är det med resor inom färdtjänst? 

 



Mat med hemtjänst 

• Nytt system nedkyld mat levereras varje vecka.  

• 40 rätter att välja på 

• xxx hushåll berörs av denna förändring  

• Alla som behöver hjälp med måltiden får det 

även i fortsättningen 

• De pengar som ”sparas” stannar i Vård o 

Omsorgs budget 

 



 

 





Boendeformer  

 

• Äldreboende (kommunen  - eller andra driver) 

Behovsstyrt – All service ingår 

 

• Seniorboende – bostadsrätt/hyresrätt/kooperativ hyresrätt 

Boviera, 55, 60, 65+ mm 

Inga krav på gemensamhetsutrymme eller social samvaro/aktiviteter 

 

• Trygghetsboende – bostadsrätt/hyresrätt/kooperativ hyresrätt 

Kräver gemensamhetsutrymme och social samvaro/aktiviteter 

 

• POSAM – Det behövs fler trygghetsboende i Kungsbacka! 

• Kan kommunen stå för lokalkostnad för social samvaro?  

 

 



Nya boenden 

 

• Från Vård och Omsorgs årsredovisningen 2021 hämtar vi följande: 
 

Under slutet av 2022 öppnar Björkris vård- och 
omsorgsboende. Under 2025 öppnar ytterligare ett vård- och 
omsorgsboende i Anneberg och renoveringen av Ekhaga är 
klar. Därefter planeras ett nytt vård- och omsorgsboende om 
80 platser vartannat år från 2027. Trots den höga 
byggnationstakten av nya boenden visar prognoser fram till 
2035 att det kommer finnas ett underskott på boendeplatser 
samtliga år förutom 2022 och 2025.  



Pensionärsråd (KPR)?! 
 

Kungsbacka är en av få kommunerna i landet utan KPR. 

Dialogerna som ersatte har inte blivit som avsett. 

  

Dagens pensionärer lever ett aktivt liv på många sätt där 

kultur, fritid, bostäder, klimat, ekonomi mm är angeläget  

 

En trygg ålderdom, vård och omsorg är viktig men inte allt.  

 

Hur ser ni på återstart av KPR i Kungsbacka?  

Direkt under Kommunstyrelsen. 

 

 

 

 



POSAM 
 

Tack för idag åhörare och panel. 

 

Frågor och alla svaren från partierna och mycket mer   

 

Kungsbackasenioren.se  

 


