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 Sammanträdesdatum  
 2017-03-15  

Kommunala pensionärsrådet  

 

Tid och plats Kl. 09:00 onsdagen den 15 mars 2017, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 
Lisbeth Bolin (C) 
Inger Wallin (S) 
Ann-Christin Borneteg, PRO 
Irene Lundbäck, PRO 
Christer Ridderstråle, SPF 
Yvonne Lindström, SPF 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen 
Arvid Rönnholm, Finska föreningen 

Övriga närvarande  

Ersättare Eva Staake (S) 
Agneta Hägglund (S) 
Monica Borg, PRO 
Carl-Erik Thulin, SPF 
Elisabeth Härlin, Anhörigföreningen 
Arvo Väisänen, Finska föreningen 

  
Tjänstemän Thomas Brandell, socialchef 

Ulrika Wahlstrand, enhetschef, § 2 
Sara Widströmer, sekreterare  
 

  

Justering  
Justerare Gun-Britt Renefalk 

Tid och plats Måndagen den 20 mars 2017, Kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 1-14 
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Carina Lund  

Justerare 
 

 

Gun-Britt Renefalk 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-15  

Kommunala pensionärsrådet  

 

Innehållsförteckning 
§ 1 

Mötets öppnande ........................................................................................................... 3 

§ 2 
Information från enhetschef Ulrika Wahlstrand: Trygg hemgång och 
kvalitetssäkring av inkontinenshjälpmedel.................................................................... 4 

§ 3 
Föregående protokoll ..................................................................................................... 5 

§ 4 
Äldreboende .................................................................................................................. 6 

§ 5 
Ersättning utförare LOV ................................................................................................ 7 

§ 6 
Patientsäkerhetsberättelse .............................................................................................. 8 

§ 7 
Hyror på Plommonvägen 8 och 10 ................................................................................ 9 

§ 8 
Förtur till Plommonvägen 8 och 10 ............................................................................. 10 

§ 9 
Färdtjänsten ................................................................................................................. 11 

§ 10 
Teknikprojektet ........................................................................................................... 12 

§ 11 
Sommarsituationen ...................................................................................................... 13 

§ 12 
Köer till särskilt boende .............................................................................................. 14 

§ 13 
Vård i livets slutskede ................................................................................................. 15 

§ 14 
Övriga frågor/ärenden ................................................................................................. 16 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(16) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-15  

Kommunala pensionärsrådet  

 

 
§ 1   

Mötets öppnande 

Mötet öppnas. Gun-Britt Renefalk väljs till justerare och dagordningen 
fastställs med tillägg för följande punkter:  

• Personalsituationen solängen 
• Bostadsanpassning 
• Matlådor 
• Bostadsituationen för äldre 
• Kontaktperson 
•  

Ärendena "Föregående protokoll" och "Trygg hemgång" byter plats så att 
Trygg hemgång hanteras först.  

______________ 
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§ 2   

Information från enhetschef Ulrika Wahlstrand: Trygg 
hemgång och kvalitetssäkring av 
inkontinenshjälpmedel 

Enhetschef Ulrika Wahlstrand informerar om följande:  

Trygg hemgång   
Projektet har pågått sedan april/maj 2016. 19 personer var inskrivna under 
2016. Projektet omfattar nu även personer som ska hem från korttidsboende 
och inte enbart personer som ska hem från sjukhus. Många är nöjda med 
projektet. Flera deltagare har uttryckt att projektet varit nödvändigt för att 
kunna återvända hem. Även anhöriga har varit väldigt nöjda, liksom 
hemsjukvården som uttryckt att övergången mellan projektet och ordinare 
vård fungerat väldigt väl. Medel för fortsatt projekt finns för 2017-2018. 
Därefter måste man ta ställning till dess fortsättning.  

Kvalitetssäkring av inkontinenshjälpmedel 
I Pomona hus 4 påbörjas nu ett projekt för kvalitetssäkring av 
inkontinenshjälpmedel. En liten sändare sätts i inkontinenshjälpmedlet i 
samband med utprovning. Denna läser av när och hur mycket som görs i 
inkontinenshjälpmedlet i syfte att hitta det hjälpmedel som är bäst anpassat 
för individen och i bästa fall även utveckla en rytm för hjälpinsatserna som 
gör att personen kan få hjälp att gå på toaletten när det behövs istället för att 
använda  inkontinenshjälpmedlet. Syftet med projektet är att skapa ökad 
kvalitet för brukaren.  

______________ 
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§ 3   

Föregående protokoll 

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2017-11-23 gås igenom och 
följande noteras:  

• Carl-Erik Tulin, som normalt är ersättare, tjänstgjorde i Christer 
Ridderstråles ställe, då denne var frånvarande, vilket inte framgick 
av protokollet.  

• I anslutning till protokollets § 56 frågade rådet om hemtjänsten även 
kan leverera matlåda från annan leverantör än restaurang Pomona. 
Återkoppling har ännu inte skett. Denna fråga anmäls därför som en 
övrig fråga vid dagens sammanträde.  

• I § 57 efterfrågade rådet information om totalkostnaderna för 
fotvården. Socialchef Thomas Brandell säger att detta har redovisats 
i underlaget till nämnden/fullmäktige, men rådet menar att beloppet 
enbart redovisats i klump och efterfrågar specificerade kostnader. 
Thomas Brandell ska se till att detta tas fram och informerar också 
om att fullmäktiges beslut avseende fotvårdstaxan har överklagats av 
enskild kommunmedborgare.  

• I protokollets § 63 ges kommunala pensionärsrådet möjlighet att 
yttra sig över planen för full delaktighet i Håbo och ledamöterna 
efterfrågar nu status för planen. De informeras om att den antagits av 
fullmäktige.  

______________ 
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§ 4   

Äldreboende 

Thomas Brandell informerar om att man nu är i slutfasen när det gäller att ta 
fram ett förfrågningsunderlag för det nya äldreboendet och att man planerar 
att gå ut med förfrågan i slutet av mars. Byggherre bör vara utsedd till 
midsommar. Sannolik grävstart är omkring 1 mars 2018, och inflyttning bör 
kunna ske omkring 1 september 2019.  

______________ 
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§ 5   

Ersättning utförare LOV 

Socialchef Thomas Brandell informerar om att kommunfullmäktige nu har 
fattat beslut om det nya avgiftssystemet för hemtjänst. Nämnden antog 
förvaltningens förslag till ersättningsmodell. Ersättningsnivån till utförarna 
landar på 82-82,5 % av nuvarande belopp. Detta eftersom 100 % av 
biståndsbedömd tid aldrig utförs och beloppet därmed behöver sänkas när 
ersättningsmodellen ändras. Utförare som har minst 70 % utbildade 
undersköterskor får också mer betalt enligt modellen. Införandet kommer 
följas upp för att kontrollera utfallet.  

______________ 
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§ 6   

Patientsäkerhetsberättelse  

Patientsäkerhetsberättelsen har skickats ut till rådet tillsammans med 
handlingarna till nämnden. Gun-Britt Renefalk (Anhörigföreningen) 
uttrycker oro kring denna, bland annat avseende munhälsa där personalen 
inte går den utbildning som finns. Likaså att vårdplaner görs men inte följs 
upp samt att dokumentation avseende fallskador fallerar. Thomas Brandell 
instämmer i de brister som lyfts och säger att målen för 2017 innefattar 
åtgärder för att förbättra patientsäkerheten.   

______________ 
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§ 7   

Hyror på Plommonvägen 8 och 10 

Thomas Brandell informerar att förvaltningen nu har träffat 
Hyresgästföreningen, tillsammans med Håbohus VD, för att diskutera 
hyrorna på Plommonvägen. Hyrorna behöver höjas med 5,5 % för att 
kommunen inte ska subventionera dem. Nu har en överenskommelse träffats 
med Hyresgästföreningen om att hyrorna ska höjas med 1,75 % per år i tre 
års tid. Detta utöver ordinarie höjning. 2019 är hyrorna därmed i fas och inte 
längre subventionerade. Ann-Christin Borneteg påtalar vikten av att 
information om detta går ut till de boende.  

______________ 
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§ 8   

Förtur till Plommonvägen 8 och 10 

Frågan om förturssystemet för lägenheterna på Plommonvägen 8 och 10 
diskuteras och diskuterades även på arbetsutskottet. Föreningarna i 
kommunala pensionärsrådet planerar att tillsätta en gemensam arbetsgrupp 
för att diskutera olika boendeformer för äldre återkomma till kommunen 
med förslag på hur man anser att detta bör hanteras.  

______________ 
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§ 9   

Färdtjänsten 

Gun-Britt Renefalk frågar om status för utredningen kring den gemensamma 
beställningscentralen. Socialchef Thomas Brandell säger att inget har hänt 
sedan kommunen fattade beslut om att fortsätta vara med i utredningen. När 
ett underlag från utredningen kommer ska nämnden ta ställning till detta och 
frågan kommer även passera kommunala pensionärsrådet och kommunala 
handikapprådet.  

______________ 
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§ 10   

Teknikprojektet 

Lisbeth Bolin (C)  och Carl-Erik Thulin, SPF, informerar status för det 
pågående teknikprojektet. Utvecklingen på området går fort framåt och det 
finns mängder av valmöjligheter. Det gäller att fundera på vad kommunen 
faktiskt ska satsa på. IT-enheten ska börja involveras i projektet för att ordna 
så att de tekniska lösningarna kan genomföras.  

Lisbeth Bolin (C) menar att man behöver gå ut med information till 
pensionärsföreningarnas medlemmar antingen via workshop eller utställning 
om vilka möjligheter som finns.  En referensgrupp för utbildningsinsatserna 
behöver inrättas. Till teknikgruppens nästa möte ska ytterligare personer 
från föreningarna knytas till projektet i detta syfte.  

______________ 
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§ 11   

Sommarsituationen 

Thomas Brandell, socialchef, informerar om att det är lite för tidigt att 
informera om läget inför sommaren men att rekrytering av sommarvikarier 
påbörjats och att kommunen deltagit i rekryteringsmässor.  Rapport om 
detta ska ges till kommunala pensionärsrådet i maj.  

______________ 
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§ 12  

Köer till särskilt boende 

Socialchef Thomas Brandell informerar om att åtta personer för närvarande 
står i kö till särskilt boende. Två av dessa köar till somatisk plats och sex till 
demensplats. Dock har ingen av personerna väntat i mer än tre månader.  

______________ 
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§ 13   

Vård i livets slutskede 

Fråga väcks om hur man kan hantera vård i livets slutskede så att personen 
får vårdas i hemkommunen in i det sista. Thomas Brandell, socialchef, 
informerar om att kommunen måste följa hur de palliativa vårdbehoven 
utvecklas och anpassa verksamheten därefter. Tanken är inte att ha palliativ 
vård på det nya äldreboendet, utan på Pomona, där också korttidsvården 
kommer förläggas.  

Ann-Christin Borneteg (PRO) påtalar vikten av att på sikt se över behoven 
av särskilda boenden då allt mer vård, bland annat på grund av 
teknikutvecklingen, numera kan ske i hemmet. Därmed behöver inte 
särskilda boenden nyttjas i lika hög grad som förr.  

______________ 
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§ 14   

Övriga frågor/ärenden 

Personalsituationen Solängen 
Gun-Britt Renefalk (Anhöringföreningen) frågar om personalsituationen på 
Solängen. Thomas Brandell socialchef, säger att man arbetar ned situationen 
bland annat genom att få tag i en ny chef, se över personalens scheman och 
eventuellt flytta viss personal. Personalen ska också få arbeta färre helger 
och man försöker få en bättre överlämning till nattpersonalen.  

Bostadsanpassning 
Gun-Britt Renefalk informerar om att det finns personer som uttryckt 
missnöje med att de har beviljats bostadsanpassning och att insatsen därefter 
tagit väldigt lång tid att utföra. Rådet beslutar därför att Annette Eliasson 
som arbetar med frågan  ska bjudas in till nästa sammanträde för att 
informera om bostadsanpassning.  

Matlådor 
Frågan väcks om ifall hemtjänsten även kan leverera matlåda från annan 
leverantör än restaurang Pomona liksom om man kan beställa enskilda lådor 
utan biståndsbedömning. Thomas Brandell, socialchef, bedömer att 
leveransen är svår utan biståndsbeslut. 

Bostadsituationen för äldre 
Rådet efterfrågar en stående punkt på dagordningen avseende bostäder i 
synnerhet i förhållande till äldre. Vid denna stående punkt ska Carina Lund 
(M) och Agneta Hägglund (S) informera om läget utifrån aktuella 
kommunstyrelsebeslut. Plan- och utvecklingsavdelningen ska också bjudas 
in till höstens första möte för att informera.  

Kontaktperson 
Inger Wallin (S) informerar om att gruppboendet för personer med 
utvecklingsstörning på Lindegårdsvägen behöver kontaktpersoner för några 
av brukarna. Kontaktpersonen bör tycka om att cykla, promenera, bowla, 
spela pingis etc. Inger Wallin önskar att denna information sprids i 
pensionärsföreningarna ifall det finns intresserade. Ann-Christin Borneteg 
säger att detta kan skrivas in i medlemstidningarna för maximal spridning.    

Humana 
Thomas Brandell informerar om att man under februari fått signaler på att 
Humanas bemanning inte varit i den nivå man lovat då man svarat på 
förfrågningsunderlaget vid upphandlingen. Kommunen har nu träffat 
Humana och konstaterat att bemanningen var för låg vid tolv av februari 
månads 28 dagar.  Humana har därför fått en varning, i enlighet med avtalet 
och ska nu lösa situationen samt kompensera för det inträffade.  

______________ 
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