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§ 31 

Mötets öppnande 

Mötet öppnas och närvaro kontrolleras. Ann-Christin Borneteg (PRO) utses 

till justerare. Dagordningen fastställs med tillägg för fem övriga frågor:  

 Palliativ vård 

 Färdtjänsten 

 Tillsättning av tjänst  

 Biståndsbedömning 

 Information om uppsökande verksamhet 

 

______________ 
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§ 32 

Information om bostadsanpassning 

Verksamheten för bostadsanpassning ligger inom bygg- och 

miljöförvaltningen. Annette Eliasson är ensam handläggare för 

bostadsanpassning och hon jobbar inte 100 % med bostadsanpassning utan 

har även andra arbetsuppgifter. 

Annette Eliasson informerar om ändamålen med lagen om 

bostadsanpassning, hur handläggningsprocessen ser ut och vad som gäller 

vid nybyggnation samt vid köp eller byte av bostad.  

Vid nybyggnation är det mycket viktigt att tillgänglighetsreglerna följs, 

kommunen har haft lite problem med tillgängligheten vid nybyggnationer. 

Under våren har Annette Eliasson studerat två dagar i veckan vid KTH för 

att lära sig byggnadsprocessen, i syfte att kunna arbeta mer förebyggande nu 

när kommunen planerar för mycket nybyggnationer. Problemen med 

tillgänglighet vid nybyggnationer och att Annette Eliasson studerat två 

dagar i veckan gjorde att handläggningstiden under våren var längre än 

vanligt.  

Förutom nämnda orsaker till längre handläggningstider under våren 2017 

beror handläggningstiderna även på hur intygen är utformade. Ibland är 

intygen inte så uttömmande vilket innebär att handläggaren måste ställa 

följdfrågor och utreda det egentliga behovet närmare, detta kan dra ut på 

handläggningstiden.   

Carl-Erik Thulin (SPF) frågar vad den tidsmässiga målsättningen för 

handläggningen är. Annette Eliasson svarar att det varierar mycket beroende 

på behovet. Men ett mål är att alltid bekräfta att ansökan inkommit samt att 

återkoppla i ärendet inom cirka två veckor.  

 

______________ 
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§ 33  

Föregående protokoll 

Kommunala pensionärsrådet önskar ett tillägg i § 19, Budget 2018, i 

föregående protokoll. Sista stycket i paragrafen ändras enligt följande:  

Föreningsrepresentanterna i Kommunala Pensionärsrådet motsätter sig 

också att lönekompensation inte ska äga rum då detta kommer att drabba 

både personal och boende genom minskad vikarietillsättning vid sjukdom 

och ledigheter.  

Med den ändringen läggs protokollet till handlingarna. 

 

______________ 
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§ 34  

Sommaren 2017 

Sommaren 2017 har överlag fungerat bra. Det har fungerat bättre inom 

äldreomsorgen än inom personlig assistans och de pass som var svårast att 

få täckning för var sjuksköterskepassen. Det är svårt att rekrytera men de 

vikarier som har arbetat har varit väldigt bra. 

  

______________ 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(19) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-09-13  

Kommunala pensionärsrådet  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 35  

Nytt äldreboende 

Socialchef Thomas Brandell informerar om statusen för upphandlingen av 

nytt äldreboende. Det inkom ett antal intresseanmälningar för att bygga ett 

nytt äldreboende. Ett par av intresseanmälningarna sållades bort då de 

ansågs sakna tillräckligt med ekonomiska muskler och kvar blev slutligen 

cirka tio anbud. Idag, 2017-09-13, är det ett möte inplanerat med ambitionen 

att besluta om vem kommunen ska teckna avtal med.  

Den tidsmässiga planen är att påbörja byggnationen av ett nytt äldreboende 

under senvåren 2018. Den beräknade byggtiden är cirka ett och ett halvt år, 

vilket innebär att inflyttning beräknas till augusti/september 2019.  

Carl-Erik Thulin (SPF) undrar om det finns olika förslag på hur byggnaden 

kommer se ut. Thomas Brandell svarar att det inkommit olika förslag, i 

huvudsak gestaltritningar med viss interiörbeskrivning. Förvaltningen har 

begärt kompletteringar avseende främst mer detaljerade 

interiörbeskrivningar.  

Fråga uppkommer om kommunala pensionärsrådet kommer ha samma insyn 

i byggprocessen som i tidigare byggen av äldreboende. Thomas Brandell 

svarar att det inte blir samma insyn eftersom uppdraget kommer att ges till 

entreprenör. Det efterfrågas även hur upplägget för priset är, eftersom 

kommunen ska köpa tillbaka byggnaden om några år. Thomas Brandell 

svarar att det finns med ett återbetalningspris i förslagen.  

 

______________ 
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§ 36  

Delårsbokslut per augusti 

Arbetet med delårsbokslutet inte är helt klart ännu. Som det ser ut blir 

resultatet per augusti cirka 65 % av budgeten. Riktpunkten är 67 % och förra 

årets delårsbokslut per augusti var 66 %. Bedömningen är att förvaltningen 

med största sannolikhet kommer gå plus. 

  

______________ 
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§ 37  

Köer till korttidsboende och andra boenden 

Det finns inga lediga platser till korttidsboende som för tillfället är 

fullbelagt. Avseende lägenheter för särskilt boende för äldre finns det tre 

lediga lägenheter. Till demensboende är det kö, det är tre stycken som 

väntar på att få plats.  

 

______________ 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(19) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-09-13  

Kommunala pensionärsrådet  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 38  

Status utskrivningsklara 

Thomas Brandell informerar om en ny lag, Lag om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som medför ett par förändringar 

avseende betalningsansvar och patientansvar vid utskrivning.  

Kommunen har idag ett betalningsansvar för respektive patient men har haft 

låga kostnader avseende detta, vilket betyder att kommunen har varit bra på 

att få hem utskrivningsklara patienter. Den nya lagen innebär att 

utskrivningstiden kortas ner från fem dagar exklusive helg till tre dagar 

inklusive helg från det att patienten är utskrivningsklar. Betalningsansvaret 

kommer inte längre att räknas per patient utan i genomsnitt.  

Gällande patientansvaret vid utskrivning kommer det att flyttas från 

sjukhusen till primärvården. Just nu pågår ett lokalt projekt i kommunen 

tillsammans med primärvården, Enköping lasarett och biståndsbedömare för 

att titta på hur frågan ska lösas inom organisationen.  

Fråga uppkommer angående hur detta kommer att lösas på helger. Thomas 

Brandell svarar att biståndsbedömarna inte arbetar helger eller jourtid, en 

lösning kan vara att ge sjuksköterskor mandat att biståndsbedöma helger 

och jourtid.  

Ytterligare en fråga uppkommer angående om det kommer att skrivas avtal 

mellan Regionen och utförarna. Lisbeth Bolin (C), som sitter som 

förtroendevald i det regionala samrådet för hälsa, vård och omsorg svarar att 

de efterfrågat befintliga avtal för att se över dem.   

 

______________ 
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§ 39  

Budget 2018 

Budget 2018 innebär en stor utökning inom rambudget till vård- och 

omsorgsnämnden. Förvaltningen arbetar just nu med att ta fram ett förslag 

till detaljbudget. Förslaget till detaljbudget ska upp till vård- och 

omsorgsnämnden för beslut i slutet av oktober 2017. Det bör finnas ett 

färdigt förslag att informera om vid kommande kommunala pensionärsråd.  

Carina Lund (M) informerar om att budgeten inte är justerad och därmed 

inte formellt fastställd. Ärendet ska upp för beslut i kommunfullmäktige den 

25 september 2017. 

Kommunala pensionärsrådet framhåller att de fortfarande motsätter sig att 

lönekompensation inte ska äga rum då detta kommer att drabba både 

personal och boende genom minskad vikarietillsättning vid sjukdom och 

ledigheter.  

 

______________ 
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§ 40  

Information om byggnationer och boenden i 
kommunen 

Carina Lund (M) informerar om byggnationer och boenden i kommunen. 

Information om bland annat ombyggnation av busstorget, positivt 

planbesked för ICA i Draget samt Väppeby Äng ges. Fråga om Bovieran 

uppkommer. Carina Lund (M) svarar att det inte finns något planuppdrag 

för Bovieran.  

Omfattande rekryteringar är på gång både inom plan- och 

utvecklingsavdelning och tekniska avdelningen. Det är svårt att rekrytera då 

det byggs väldigt mycket och efterfrågan på dessa kompetenser är stor.  

Carl-Erik Thulin (SPF) undrar om det är dags att ändra parkeringsnormen 

avseende antal platser per boende nu när frågan om miljöbilar är aktuell. 

Rådande norm bygger på att folk ska åka kollektivt för att skydda miljön, 

miljöbilar har ju samma syfte men förutsätter parkeringsplatser/laddstolpar. 

Carina Lund (M) svarar att kommunen har en generell parkeringsnorm på 

1,0 men att den varierar, exempelvis är parkeringsnormen på Glastomten 0,5 

eftersom det ligger närmare centrum. Det finns ett uppdrag till förvaltningen 

att se över var i kommunen det kan sättas upp laddstolpar. Kommunen ska 

dock inte bygga laddstolpar, eftersom de inte får konkurrera med den 

befintliga marknaden. Uppdraget handlar endast om att utreda vart det kan 

vara lämpligt att planera för laddstolpar.   

 

______________ 
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§ 41 

Avgifter och kostnader inom äldreomsorgen 

Vid kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2017-08-30 lyftes frågan 

avseende avgifter och kostnader inom äldreomsorgen. Gällande avgifter för 

hemsjukvård för personer som varit inneliggande på sjukhus bestämdes att 

Thomas Brandell skulle återkomma med information om detta vid dagens 

sammanträde.  

Thomas Brandell informerar om att det inte är möjligt att kontrollera 

nyttjandet av hemsjukvård med nuvarande system. Om man varit inlagd och 

därmed inte nyttjat hemsjukvården kan man kontakta förvaltningen och 

meddela detta, förvaltningen har då möjlighet att kreditera fakturan.  

Gun-Britt Renefalk (Anhörigföreningen) efterfrågar återkoppling i frågan 

om avgiftsfria trygghetslarm. Carina Lund (M) informerar om att det inom 

Budget 2018 är avsatt pengar för trygghetslarm. Budgeten är dock inte 

justerad och därför inte antagen ännu. Ärendet ska tas upp på kommande 

kommunfullmäktige den 25 september 2017.  

 

______________ 
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§ 42 

RSMH lokalen och vävstugan 

På grund av byggnationsplanerna för centrum kommer RSMH:s lokal och 

vävstugan att rivas. Frågan om var verksamheten ska hålla till i stället lyftes 

vid kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2017-08-30. Det bestämdes 

att Thomas Brandell skulle återkomma med information om detta vid 

dagens sammanträde.  

Thomas Brandell informerar om att fastighetsavdelningen tittar på frågan 

men att det inte är akut då det enligt planerna ligger en bit in i år 2018.  

 

______________ 
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§ 43 

Teknik: Utnyttjande och utveckling 

Lisbeth Bolin (C) och Thomas Brandell informerar om statusen på 

teknikprojektet. De tekniska lösningar som är i drift är nyckelfria lås och 

nattkameror. Thomas Brandell informerar även om att man testat chippade 

inkontinensskydd. 

  

______________ 
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§ 44 

Revisionsrapport 

Kommunala pensionärsrådet ifrågasätter att de inte fått ta del av den 

revisionsrapport som vård- och omsorgsnämnden yttrat sig över då det 

handlar om frågor som berör rådet, till exempel äldreomsorgsplaner. 

Thomas Brandell svarar att han håller med om att rådet borde fått ta del av 

revisionsrapporten och föreslår att rapporten skickas till samtliga ledamöter 

i samband med expedieringen av detta protokoll.   

Thomas Brandell informerar om att det ska tas fram en äldreplan som 

förvaltningen kommer arbeta med under 2018. Äldreplanen omfattar inte 

bara äldreomsorg utan tar även upp andra områden exempelvis friskvård. I 

arbetet med äldreplanen kommer kommunala pensionärsrådet att vara med.  

 

______________ 
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§ 45  

Byte av sammanträdestid 2017-10-25 

Sammanträdestiden för kommande kommunala pensionärsråd ändras från 

den 25 oktober till den 27 oktober då flera ledamöter inte kan delta den 25 

oktober. Tiden är densamma men lokalen är ändrad till Jättestora 

centrumrummet i landstingshuset. 

  

______________ 
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§ 46 

Övriga frågor/ärenden 

Palliativ vård 

Gun-Britt Renefalk (Anhörigföreningen) undrar varför de framtagna 

riktlinjerna för palliativ vård inte skickats till kommunala pensionärsrådet. 

Den genomförda utredningen var väldigt bra men kommunala 

pensionärsrådet borde fått information om riktlinjerna då det är viktigt för 

ledamöterna i rådet att känna till dessa.  

Thomas Brandell föreslår att Irene Eklöf bjuds in till nästa kommunala 

pensionärsråd för att informera om riktlinjerna samt att riktlinjerna skickas 

till samtliga ledamöter i rådet i samband med expedieringen av detta 

protokoll.  

Färdtjänsten 

Gun-Britt Renefalk (Anhörigföreningen) efterfrågar en uppdatering 

avseende färdtjänsten. Thomas Brandell informerar om att kommunens avtal 

med Bålsta Taxi gäller till och med hösten 2018. Om inget händer avseende 

den gemensamma centralen för färdtjänst behöver kommunen påbörja en 

egen upphandling kring mars 2018.  

Lisbeth Bolin (C) informerar om att vård- och omsorgsnämnden vid senaste 

sammanträdet fick information om att en boende på Pomona fått åka med 

kollektivtrafiken tillbaka till Pomona från Enköpings lasarett då färdtjänsten 

inte dök upp. Kommunen har gjort en avvikelserapportering i 

avvikelsesystemet gällande detta.  

Tillsättning av tjänst efter Raija Honkanen, Avdelningschef stöd för 

äldre och funktionsnedsatta 

Ann-Christin Borneteg (PRO) undrar om kommunala pensionärsrådet 

kommer att få veta i förväg vilka som är aktuella för tjänsten. Thomas 

Brandell svarar att rekryteringen sker via ett rekryteringsföretag. 

Förvaltningen har träffat tre av fyra kandidater som nu ska tillbaka till 

rekryteringsföretaget för tester. Förhoppningsvis finns det ett beslut i 

februari 2018. Kommunala pensionärsrådet kommer inte att få information 

om vilka som är aktuella för tjänsten innan beslut.  

Biståndsbedömning 

Carl-Erik Thulin (SPF) frågar vad uppföljning av biståndsbedömning 

innebär, vad syftet med uppföljningen är och om uppföljningen inte sker i 

den löpande verksamheten. Thomas Brandell svarar att syftet är att stämma 

av om personen får det bistånd den har rätt till. Det är ett sätt att följa upp 

biståndsbeslutet och en del i arbetet med IBIC (individens behov i centrum). 

Uppföljningen gäller alla särskilda boenden och hemtjänst.  
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Information om uppsökande verksamhet 

Susanne Hultgren-Edholm, anhörigkonsulent, informerar om att den 

uppsökande verksamheten i år går ut till de som fyller 80 år. En nyhet är att 

det kommer bjudas in till två träffar. Information kommer även att 

annonseras i Bålsta bladet. Alla är välkomna, inte bara de som fyller 80 år, 

men de som fyller 80 år kommer att bjudas in direkt.  

Projekt om att minska sjukfrånvaro  

Thomas Brandell informerar om att kommunen antagits till ett projekt om 

att minska sjukfrånvaro. Håbo kommun är en av ett antal kommuner som 

kommit med i projektet. Projektet sponsras av privata aktörer. Upplägget är 

att om kommunen minskar sin sjukfrånvaro och därmed sparar pengar 

kommer hälften av dessa pengar att gå tillbaka till sponsorerna, den andra 

hälften behåller kommunen. 

  

______________ 

 

 

 


