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HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2016-03-16 

Kommunala pensionärsrådet 

§ 1 

Mötets öppnande 


Sammanfattning 


Viviam1 Sjöström väljs till justerare. 

Den på förhand utskickade dagordningen fastställs med följande tillägg 
under öv1iga frågor: 

-Hemsida för äldreboende 

-Måltidsguide 

-Nyckelfria dörrar 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2016-03-16 

Kommunala pensionärsrådet 

§2 

Föregående protokoll 


Sammanfattning 


Beträffande § 5 i foregående protokoll påpekas att Thomas Brandell inte var 
med till Uppsala på information om tekniska hjälpmedel. 

Protokollet läggs därefter till handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2016-03-16 

Kommunala pensionärsrådet 

§3 

Pornona 

Sammanfattning 

Thomas Brandell informerar om att fårfrågningsunderlag får upphandling 
av hus 2 håller på att tas fram och man rälenar med att annonsera i april fram 
till böljan av maj. Under maj månad ska utvärdering av anbuden göras och 
tilldelningsbeslut bör vara klmi till nämnden den 14/6. Därefter slui vs avtal. 
Vid årsskiftet övergår verksamheten till vi1maren. 

Avtalstiden i upphandlingen är 3+2 år, alltså från januari 2017 till december 
2019 med möjlighet till fårlängning till december 2021. Upphandlingen som 
görs är en kvalitetsupphandling med fast pris, vilket innebär att priset är fast 
och man konkuiTerar med vilken kvalitet man kan erbjuda till detta pris. Det 
fasta priset komn1er vara 1431 la per dygn och plats. Kvaliteten utvärderas 
utifrån laiteriema bemanning och fortbildning som utvärderas utifrån hur 
stort mervärde anbudsgivaren kan prestera. Det finns också ett antal ska
luav som anbudsgivaren måste uppfylla får att överhuvudtaget beaktas i 
upphandlingen. Skaluaven fårs sedan över i avtalet mellan kommunen och 
utfåraren. 

Det kommer bli ett antal skillnader gentemot nuvarande avtal. Bland annat 
kommer fårtydligande av entreprenörens skyldigheter i vissa frågor att 
fårtydligas och ändras. Dessutom kommer tomdygnsersättningen minskas 
får att snabba på processen med tömning av lägenhetema och därmed 
frigöra fler lägenheter snabbare. 

KPR diskuterar om ersättning får sjuksköterska kväll och natt samt 
sjukgymnast ersätts och efterfrågar var budgeten får detta finns . Thomas 
Brandell svarar att komnmnen står får rehabiliteringspersonal samt 
sjuksköterska kväll och natt. Det ställs en fråga om denna kostnad inte 
riskerar att bli ganska hög. Thomas Brandeli svarar att anställa heltid varje 
natt innebär en högre kostnad. 

Ann-Christin Bometeg frågar Carina Lund (M) och Lisbeth Bolin (C) hur de 
ställer sig till pensionärsrådets uttalande om att de ser en fårdel med en och 
sarruna utfårare. Carina Lund (M) svarar att valfriheten ger viktiga signaler 
får framtiden. Olika utfårare kantrigga varandra och hjälpa varandra 
utvecklas. Man har också uppfattat olika signaler från olika 
pensionärsorganisationer och partier där vissa vill behålla den valfiihet som 
finns. Lisbeth Bolin (C) säger attjust nu är vi utan boenden, men genom att 
anvisa plats och ta in nya utförare kan andra utförare bli intresserade och 
vilja bygga. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2016-03-16 

Kommunala pensionärsrådet 

§4 

Ung omsorg 

Sammanfattning 

Thomas Brandeli informerar om att ett nytt projekt ska startas tillsammans 
med ett företag som heter Ung omsorg. Företaget anställer ungdomar som 
sedan gör ett antal timmar i veckan ute i vården som extra resurs för 
sällskap, promenader med mera. Syftet med samarbetet är att ge äldre lite 
mer guldkant och också göra reldam för vården hos ungdomarna, eftersom 
det kommer behövas personal i framtiden. Jobben kommer att sökas av 
ungdomarna och de blir anställda av företaget, inte av kommunen. Thomas 
säger att vi får se om det kommer igång i år eller nästa år. 

Fråga ställs angående om det är kommunen som ska betala. Thomas svarar 
att kommunen betalar företaget men det är en bra investering. 

'• 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2016-03-16 

Kommunala pensionärsrådet 

§5 

LOV 

Sammanfattning 

Förvaltningen föreslår en ändring när det gäller nämndens beslut om att 
införa LOV i hemsjukvården. Förvaltningen föreslår att det ska finnas två 
alternativa uppdrag för utförare inom LOV - l) omvårdnad, hemsjukvård 
och service, samt 2) enbart service. Dessutom föreslås att det inte ska ges 
olika villkor för kommunen och de privata utförarna mellan ld. 17-22 utan 
uppdraget för samtliga utförare är ld. 7-22. Ärendet ska komma upp på 
nämnden i april och är remitterat till KPR, som kommer att komma med 
yttrande 

KPR har simvit ett svar som ska lämnas in under eftermiddagen. De tycker 
att det är positivt att de fick bli remissinstans men känner sig oroade 
angående LOV i hemsjukvården. Oron bygger på att det bara är ornlmng 8 
kommuner som böljat med detta, vilket gör det svårt att veta hur det 
fungerar. Man är orolig för att ideologin och valfriheten går före 
verksamheten. 

EXPEDI ERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2016-03-16 

Kommunala pensionärsrådet 

§6 

Färdtjänsten 

Sammanfattning 

KPR är negativa till en gemensam beställningscentral for färdtjänst och 
sjula-esor och menar istället att om kostnaderna skenar iväg bör det finnas 
andra bättre lösningar. Många kommuner begränsar exempelvis så att man 
har rätt till ett visst antal färdtjänstresor årligen. Thomas Brandeli 
informerar om att kommunen är med i diskussionen om en gemensam 
beställningscentral på tjänstemannanivå. Vad detta sedan mynnar ut i är for 
närvarande oklart. KPR undrar hur de kommer bli fortsatt informerade om 
detta. Thomas Brandeli säger att det än så länge inte finns ett forslag men att 
de återkommer när det blir dags får politiska beslut. KPR vill bli 
informerade tidigare, itman det ska upp till politiken. 
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HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2016-03-16 

Kommunala pensionärsrådet 

§7 

Trygg hemgång 

Sammanfattning 

Ulrika Wahlström informerar om att trygg hemgång har införts får dem som 
slaivs ut från sjukhuset och har behov av omvårdnad och 
rehab/sjuksköterska. Man :far ansöka om insatsen på sjukhusets 
vårdplanering. Detta itmebär att man får en samling insatser som man sedan 
får prova under de kommande två veckorna efter hemgång. Efter två veckor 
träffar man den ansvariga sjuksköterskan och diskuterar vilken hjälp man 
behöver framöver. A.Tbetet görs i samverkan med Pornonas korttidsboende 
får att täcka behovet av personal alla dagar i veckan. Förhoppningen är att 
minska återinläggningar. 

Personalen kommer den 18 april och har då en introduktionsvecka. Trygg 
hemgång bör kunna erbjudas de fårsta patienterna från den 25 april. 

Det ställs en fråga om teamet kommer vara med i själva vårdprocessen, om 
de finns med på sjukhuset. Uh·ika svarar att de kommer att vara med från 
början. 

KPR menar att en fårutsättning får att trygg hemgång ska fungera är att det 
finns korttidsplatser. Enligt Ulrika W ahlsh·öm är det egentliga problemet 
inte bristen på korttidsplatser utan att korttidsplatserna upptas av de som 
väntar på boende. 

Thomas Brandell säger att det förmodligen kommer att fmtsätta vara lite 
svårt med boende fram tills att modulerna är på plats och ldara. 

Ulrika Wahlström tar upp diskussionen från I<PR-AU angående en grupp 
får riskanalys. Hon länmar ett fårslag på mötesdatum den 5 april klockan 
10.00 på tidigare korttidsboendet A-huset, plommonvägen 6. 

UTDRAGSBESTYRKNING EXPEDIERAD SIGNATUR 
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HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2016-03-16 

Kommunala pensionärsrådet 

§8 

Ekonomi 

Sammanfattning 

Thomas Brandell infmmerar om att han tror att budgeten för 2016 kommer 
bli lite kärv på grund av att nämnden köper mer vårdplatser än vad som är 
budgeterat för. Han återkommer när delårsbokslut gjorts. 2017 håller på att 
ses över och Thomas påpekar att de är stora befolkningsfårändringar som 
påverkar vår ekonomi framåt, vi blir fler äldre och vi befitmer oss mitt i den 
förändringen just nu. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN ING 
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HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2016-03-16 

Kommunala pensionärsrådet 

§9 

Bostäder till äldre 

Sammanfattning 

Carina Lund (M) informerar om att ett permanentboende inte kommer att 
vara klart till hösten 20 16 utan att moduler måste byggas. Att bygga vid 
Solängen/Dalängen kan innebära att man måste flytta ut boende och 
dessutom är marken sådan att det blir fordyrande att bygga. Tomten 
bortanför Solängen är fmifarande aktuell får permanent boende men om 
man bygger tillfälliga boenden där kan det bli problematiskt att bygga det 
permanenta. Därfår har man hittat en ytterligare alternativ tomt for 
eventuella moduler i Viby. 

Carina Lund (M) säger att beslutet från KSAU är att kommundirektören får 
i uppdrag att se över andra platser for äldreboende. Men oavsett detta 
behöver det byggas moduler på grund av plats behovet. 

KPR diskuterar eventuella platser får att bygga äldreboende. De finns olika 
bostadsbehov, alltifrån stöne lägenheter till mindre, centrumnära läge/ inte 
centrumnära läge etcetera. KPR menar också att behovet finns just nu vilket 
gör att arbetet får tillfället handlar om att släcka bränder och den långsiktiga 
planeringen uteblir. Carina Lund (M) håller med om att det måste till ett 
arbetssätt med långsiktig planering och säger att det arbetssättet infors nu. 
Som kommunen arbetar nu kommer de inte att fortsätta arbeta, utan en 
långsiktig process vad det gäller äldreboende, skola och forskola måste 
skapas får att forhindra att situationer som denna uppstår igen. Carl-Erik 
Thulin framhåller tre viktiga kriterier for bostäder till äldre, att de ska vara 
ett centrumnära läge, bra storlek samt en kostnad som inte är for dyr. 

Lisbeth Bolin (C) uppmanar till att titta på bostadsfårsöijningsprogramet 
som antogs i kommunfullmäktige får några år sedan. Det kanske går att göra 
tillägg. 

KPR vill framhålla viieten av att de delges information och är med i1man det 
shivs avtal får nytt äldre boende. 

EXPEDI ERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2016-03-16 

Kommunala pensionärsrådet 

§ 10 

Arsrapport från ombudsmannen för äldre och 
funktionsnedsatta 

Sammanfattning 

Tina Tiefensee Lurring ombudsman får äldre och funktionsnedsatta är 
närvarande får att svara på frågor och informera om årsrappmien 2015. Hon 
säger att det kommer många frågor angående bostad. Många orkar inte 
längre med bil och trädgård etcetera och vill flytta centrumnära får att kunna 
behålla sin självständighet så länge som möjligt. Det är även många barn 
som hör av sig och undrar vad deras föräldrar kan få får hjälp. 

Lisbeth Bolin (C) undrar om de rekommenderar folk att ställa sig i kö till 
glastomten. Tina Tiefensee Liining svarar att de rekommenderar det. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2016-03-16 

Kommunala pensionärsrådet 

§ 11 

KPR Åtgärdslista 

Sammanfattning 

KPR har tidigare fått en åtgärdslista som ska fyllas på. Det bestäms att 
sekreteraren ska skicka åtgärdslistan digitalt efter dagens möte till Gun-Britt 
Renefalk får ifyllnad. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(15)

HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2016-03-16 

Kommunala pensionärsrådet 

§12 

Övriga frågor/ärenden 

Sammanfattning 

Hemsidaför äldreboende 

Carl-Erik Thulin efterfrågar en hemsida på vilken det kan läggas ut till 
exempel aktiviteter, möten och matsedel. Tina Tiefensee Lurring meddelar 
att Attenda skickar veckabrev och Lisbeth Bolin föreslår då att 
kommunikation kan upprättas genom en maillista till anhöriga. Thomas 
Brandeli håller med Lisbeth Bolin. 

Måltidsguide 

På Pornona finns det en måltidsguide över de måltider som serveras. Carl
Erik Thulin tycker att det vore bra om det fanns en måltidsguide på 
Solängen och Dalängen också. Då kan anhöriga hjälpa de boende att prata 
om maten, argumentera för god mat, bra nätingsinnehåll med mera. 

Nyckelji-ia dörrar 

Carl-Erik Thulin undrar över möjligheten till nyckelfria dötTar som låses 
med bricka, får att undvika att boende går fel eller inte får vara ifred när de 
vill. Carina Lund (M) säger att det bör ses över, tryggheten är viktig. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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