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§ 15  

Mötets öppnande 

Mötet öppnas och närvaro kontrolleras. Arvid Rönnholm, Finska 

föreningen, väljs till justerare och dagordningen fastställs med tillägg för tre 

övriga frågor: 

 Teknikprojektet   

 Personalläget i Håbo kommun 

 Pomona 

______________ 
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§ 16   

Information från Humana omsorg 

Tina Kiderud, Humana omsorg, som är verksamhetschef på Pomona berättar 

om Humana omsorg och om den verksamhet som bedrivs. Bland annat 

informeras om att en aktivitetsanalys gjorts bland de boende. Anhörigmöte 

har ägt rum och nyhetsbrev går ut varje månad. En person som är 

aktivitetsansvarig på 25 % finns. Personalen är generellt duktig på att ordna 

evenemang och aktiviteter på boendena.  

Personalen har stannat kvar sedan Humana tog över från Attendo och har 

generellt varit positiv till förändringen. Det enda problemet har varit en tuff 

start på grund av många sjukdomar och därmed korttidssjukskrivningar vid 

årsskiftet. Sex extra timvikarier, varav fyra är undersköterskor, har därför 

anställts. Korttidsfrånvaron har nu minskat och ingen är långtidssjukskriven. 

Man behöver också bli bättre på dokumentation.   

______________ 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(18) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-05-23  

Kommunala pensionärsrådet  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 17   

Föregående protokoll 

I föregående protokoll § 3 framgår att rådet efterfrågat information om 

totalkostnaderna för fotvården och att dessa kostnader ska specificeras. 

Thomas Brandell ska se till att detta tas fram och skickas ut till rådet.  

Fråga uppkommer också om varför Annette Eliasson, som enligt föregående 

protokoll skulle bjudas in till sammanträdet, inte närvarar vid mötet. 

Information ges om att hon inte haft möjlighet att närvara vid dagens 

sammanträde men att hon istället kommer att besöka kommunala 

pensionärsrådets möte i höst.  

______________ 
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§ 18   

Delårsbokslut per mars 

Thomas Brandell, socialchef, informerar om delårsbokslutet per mars och 

budgetuppföljning per april som ger en nollprognos vid årets slut.  

______________ 
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§ 19   

Budget 2018 

Socialchef Thomas Brandell informerar om budgetförslaget för 2018-2020. 

Fullmäktige ska fatta beslut om budgeten den 12 juni. 

Vård- och omsorgsnämnden har i budgetförslaget fått en ramförstärning på 

12,1 mnkr, vilket är bra. Medlen beräknas bland annat gå till köp av 

hemtjänst, anställning av ytterligare biståndsbedömare, förstärkning av 

nattpersonal på korttidsvården på Pomona, förstärkning av hemsjukvård 

med en sjuksköterska på kväll/helg, satsning på teknikutveckling. 

Förändringar ska också göras i avlösningen som innebär att all avlösning är 

biståndsbedömd men gratis (tidigare har de första tio timmarna inte 

biståndsbedömts).  

Verksamheterna kommer inte heller kompenseras för lönekostnadsökningar 

i år, detta på grund av ett generellt ansträngt ekonomiskt läge.  

Gun-Britt Renefalk säger att Anhörigföreningen motsäger sig att 

avlösningen ska biståndsbedömas, då detta innebär att den friske anhörige 

måste biståndsbedömas. Likaså poängteras att tio timmars avlastning per 

månad är för lite.  

Föreningsrepresentanterna i Kommunala Pensionärsrådet motsätter sig 

också att lönekompensation inte ska äga rum då detta kommer drabba 

personalen.  

 

______________ 
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§ 20   

Regionsamarbetet 

Thomas Brandell, socialchef, informerar om att landstinget och 

regionförbundet inte längre finns utan att Håbo är del av Region Uppsala. 

Thomas Brandell upplever att viljan till samarbete och samverkan har ökat 

genom denna förändring.  

______________ 
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§ 21   

Färdtjänsten  

Thomas Brandell informerar om att avtalet med Bålsta Taxi förlängs till 

sista september 2018, då det löper ut och ny upphandling måste göras. 

Tidigare aviserad upphandling har avbrutits.  

______________ 
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§ 22   

Nytt äldreboende 

Thomas Brandell informerar om att företag fått möjlighet att skicka in en 

intresseanmälan för att bygga äldreboendet vid Kyrkcentrum. 16 

intresseanmälningar kom in och tolv av dessa klarade de uppställda 

kvalificeringskraven. Dessa tolv har fått inbjudan att komma med ett anbud. 

Anbuden ska vara inne den 22 juni och därefter utvärderas. Sista veckan i 

juni beräknar man att ett tilldelningsbeslut bör kunna fattas.  

Fråga uppkommer om ifall personer som arbetar i berörda verksamheter ska 

vara delaktiga när det gäller att utvärdera anbuden och svar ges att så är 

fallet.  

______________ 
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§ 23   

Sommarsituationen 

Thomas Brandell informerar om att det är påtagligt svårare att rekrytera 

personal, så även sommarpersonal. Verksamheterna tror sig dock kunna 

rekrytera sommarvikarier på undersköterskesidan. Däremot kommer det inte 

gå att rekrytera sjuksköterskor i den utsträckning som behövs, vilket innebär 

att vissa schemarader inte kommer vara bemannade under sommaren.   

Fråga uppkommer om ifall det skulle gå att anställa sommarlediga 

skolsköterskor under sommaren i den mån de skulle ha intresse av att arbeta 

då. Thomas Brandell informerar om att denna möjlighet inte har setts över.  

______________ 
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§ 24   

Information från plan- och utvecklingsavdelningen 

Isabell Lundberg informerar om vilka bostadsprojekt som är på gång i 

kommunen. Bland annat informeras om följande:  

 Tvåhusområdet: Planen avser bostäder i området omkring kyrkan vid 

Stockholmsvägen - detaljplanen är ute på granskning.  

 Kalmarsand park: Bostäder planeras i området vid silon, bland annat 

ett boende för äldre. Detaljplanen ska gå ut på samråd. 

 Väppeby äng: Lägenheter och småhus planeras vid Väppeby äng. 

Kommunen anpassar för närvarande vägarna efter detta.  

 Björkvallen: BoKlok avser bygga lägenheter i 2-4 våningar. 

Detaljplanen ska gå ut på granskning efter sommaren.  

 Bålsta Centrum: Planen är att gå mot att göra Bålsta till en mindre 

stad. Den första etappen av projektet innehåller 740 lägenheter och 

pågår för närvarande.  

 Vidablick: Ett 17 våningars trähus ska byggas. Byggstart sker under 

nästa år.  

 Bovieran: Bovieran vill bygga i Bålsta och kommunen arbetar med 

frågan om markanvisning.  

 Gröna Dalen: Visionen är en stadspark med aktiviteter för alla och 

att synliggöra Mälaren. Viss kompletterande bostadsbebyggelse 

behövs för att finansiera projektet.  

 

Generellt sett är efterfrågan från byggherrar på att bygga i kommunen är 

stor, vilket tyder på att behovet av bostäder i kommunen också är stort.  

______________ 
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§ 25   

LOV - efter förändrad ersättning 

Gun-Britt Renefalk efterfrågar rapport om resultatet av den förändrade 

ersättningen till utförarna inom hemtjänst. Grannvård sa upp avtalet efter 

förändringarna. Thomas Brandell informerar om att man kommit överens 

med Grannvård men också att man fått ändra lite i systemet för ersättning 

för att komma överens. Förändringarna avser uppräkningen genom 

omsorgsprisindex samt den extra ersättning man får om man har större andel 

utbildade undersköterskor i personalen.  

______________ 
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§ 26   

Solängen - personalläget 

Thomas Brandell informerar om att Solängen har fått ny chef; Matilda 

Norell. Man har lyckats fylla tjänsterna efter dem som sa upp sig i mars. 

Klimatet på Solängen upplevs nu som bättre.  

Ann-Christin Borneteg informerar om att hon nu har besökt Solängen och 

fått en positiv uppfattning av boendet efter att ha pratat med såväl boende 

som kommunal på samtliga avdelningar. Det enda som var negativt var 

bristen på blommor i utemiljön.  

______________ 
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§ 27   

Köer till korttidsboende  

Thomas Brandell informerar om att kommunen inte har några köer till 

korttidsboendet och att inga platser för närvarande köps. Ett köp av 

korttidsplats kan dock vara på gång. Planen är att när lämplig lägenhet blir 

ledig på Pomona ska denna användas till korttidsboende.  

______________ 
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§ 28   

Fotvården 

Thomas Brandell informerar om att det varit en viss nedgång i antal kunder 

hos den kommunala fotvården efter taxehöjningen. Detta kanske delvis på 

grund av höjningen men också på grund av personalbrist. Nu är 

verksamheten åter fullt bemannad och kunderna börjar också komma 

tillbaka.  

______________ 
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§ 29   

Ung omsorg 

Thomas Brandell informerar om Ung Omsorg där gymnasieelever rekryteras 

för att sätta guldkant på äldreboenden. Detta projekt är nu igång varannan 

helg på Solängen, Dalängen och Pomona, där ungdomar ordnar extra 

aktiviteter på helgerna. Både boende och personal är nöjda med detta. Några 

av ungdomarna har också fått sommarjobb inom verksamheterna.  

______________ 
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§ 30   

Övriga frågor/ärenden 

Teknikprojektet 

Carl-Erik Thulin efterfrågar status för teknikprojektet. Thomas Brandell 

informerar om att då Matilda Norell, som tidigare var projektledare, nu är 

chef på Solängen måste projektledare rekryteras och projektet är därför 

vilande. Det planeras komma igång igen till hösten.  

Personalläget i Håbo kommun 

Irene Lundbäck efterfrågar information om personalläget i kommunen 

generellt, då många delar av kommunens verksamheter tycks sakna 

personal. Carina Lund (M) säger att information om personalläget ska 

delges kommunstyrelsen på måndag. Plan-och utvecklingsavdelningen har 

stor personalbrist. Det är brist på personal inom dessa yrkeskategorier i hela 

landet på grund av allt byggande som pågår. Thomas Brandell informerar 

om att man inom socialförvaltningens områden beslutat om vissa insatser 

för att rekrytera personal. Lönemässigt ligger kommunen redan väl till. 

Dock är det generell brist på personal inom dessa områden. Kommunen 

arbetar också generellt med hur man kan vara en attraktiv arbetsgivare.  

Pomona 

Thomas Brandell informerar om att hissarna på Pomona måste bytas ut. 

Detta kommer ske i både hus 2 och 4 och görs under perioden januari-mars 

2018. Det tar ca 6 veckor per hiss och det finns en hiss per hus. Det kommer 

innebära att möjligheterna för att gå ut, liksom att, i viss mån, ta emot 

besök, kommer minska under perioden. Man arbetar för att hitta lösningar 

under tiden för reparationen - exempelvis på trappklättrare och extra 

bärhjälp. Dialog förs också med Håbohus om eventuell hyresreducering 

under perioden.  

Gratis kollektivtrafik för seniorer 

Fråga uppkommer om vad som hänt i frågan om gratis kollektivtrafik för 

seniorer. Carina Lund informerar om att frågan varit aktuell flera gånger 

men att UL inte gett ett bra svar i frågan. En ny skrivelse i frågan har 

nyligen skickats.  

______________ 

 
 

 


