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Ledamöter Karl–Henrik Nanning (M), ordförande, socialnämnden 
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Tjänstemän Thomas Brandell, socialchef 

Ann-Christin Borneteg, ombudsman/äldre/handikappade 
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Justerare Maj Ångman, PRO 

Tid och plats 2010-05-24 Socialförvaltningens stab/kansli 

  

  

Underskrifter  

 

 Sekreterare 

Lena Fertig 

 

 

 

 Ordförande 

Karl-Henrik Nanning (M) 

 

 

 

 Justerare 

Maj Ångman, PRO 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2010-05-11 

Kommunala pensionärsrådet  

 

JUSTERAS       Nr 2010.858 

           

           

 

 

Kvalitetssäkringssystem 

Utvecklingsstrateg Lennart N. Eriksson presenterar en särskilt framtagen checklista som 
ska användas vid både planerade och oanmälda platsbesök hos samtliga utförare i Håbo 
kommun. Kvalitetsuppföljningen ska säkerställa att socialnämnden erhåller de insatser 
och resultat som förväntas utifrån tecknade avtal och individuella biståndsbeslut. 
Uppföljningen ska också kunna påvisa om det övergripande uppdraget, att garantera 
brukarna en trygg omsorg av god kvalitet, kan genomföras på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt utifrån tilldelade resurser. 

Socialnämndens delårsuppföljning per 31 mars 2010 

Socialchefen informerar om att delårsuppföljningen per den sista mars visar en prognos 
med noll resultat. Ett underskott finns inom verksamhetsområderna hemtjänst och köpta 
korttidsplatser till äldre. Underskottet balanseras mot ett överskott inom bland annat 
dagverksamheterna Pomona och Dalängen på grund av att föreslagna budgetjusteringar 
inte får helårseffekt. Lägre kostnader än budgeterat förväntas också inom områdena som 
köpt LSS-vård och köp av daglig verksamhet samt arbetsmarknadsinsatser. 

Nämndens beslut om fördelning av de 2 Mkr från fullmäktige 

Ordförande redogör att socialnämnden har fattat beslut att fördelade de 2 miljoner som av 
fullmäktige var öronmärkta till att användas för personalförstärkningar inom Pomona i 
stället ska användas till korttidsboende och dagverksamhet. Anledningen är att 
förvaltningen och pensionärsorganisationerna uttryckt att inom detta område ligger de 
största behoven, vilket också bekräftas av SPF och PRO på mötet. (S) opponerar sig starkt 
emot att den fördelning som beslutats av nämnden avviker helt från fullmäktiges beslut. 
(S) menar att det istället skulle ha varit ett beslut taget av fullmäktige. 

Information om tillfälliga boendelösningar, bland annat hur det är tänkt att 
prioritera bland de 20 som står i kö 

Socialchefen meddelar att kön för särskilt boende har den grundprincipen att den som bäst 
är i behov av plats också går före i kön. Socialförvaltningen arbetar intensivt med att hitta 
lösningar för de 20 tal personer som beviljats plats i äldreboende. 

Information om det planerade äldreboendet 

Ordförande informerar att styrgruppen har haft möte med arkitekten. Arkitekten presen-
terade olika förslag/ritningar. Gruppen fastnade för ett så kallat U-förslag. Några viktiga 
punkter som nämns av rådet är bland annat att maten måste lagas på plats. Köksregionen 
är därför viktig i planeringsstadiet. Likaså utemiljön måste vara med i planeringen från 
början. Rehab måste få rejält med utrymme och ett ordentligt ljust allrum måste finnas.  
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Information om inrättande av palliativ enhet i södra länsdelen 

Socialnämnden är positiv till inrättande av en palliativ enhet i den södra länsdelen med 
landstingets som huvudman. Enheten blir en bas för den södra länsdelens avancerade 
palliativa vård med cirka 6-10 vårdplatser. Nämnden har också i beslut från den 26 april 
sagt att man är positiv till samfinansiering av en gemensam vårdenhet med högst 600.000 
tusen kronor per år. Viktigt att påpeka är att inga beslut är tagna i ärendet, utan i dagsläget 
är projektet bara en viljeinriktigt. 

Taxor och avgifter i vårdboende, t.ex matkostnader vid hemmavistelse 

Anhörigföreningen påpekar att tidigare kunde vårdtagare dra av för t.ex matkostnader vid 
hemmavistelse. Numer tas full avgift ut trots att frånvaro kan vara upp till 8-10 dagar i 
månaden. Socialchefen får i uppdrag att kontrollera detta och återkomma med besked till 
rådet om vad som gäller. 

Lägesrapport gällande överlämnandet av Pomona, hus 2 

Överlämnandet till och samarbetet med Attendo har fungerat mycket bra. Inställningen 
från personalen har varit mycket positiv. Det är bara en person som valt att inte gå över. 
Nu pågår praktiska diskussioner med sjuksköterskorna om bland annat läkemedelsförråd 
och liknande. För vaktmästare och nattpersonal sker ingen förändring. 

SPF överlämnar motion till KPR om varför vissa undersökningar ger dåligt 
betyg trots att maten är bra till de gamla 

KPR är inget organ dit motioner kan lämnas men väljer ändå att diskutera frågan. 
Kommunala pensionärsrådet har en gemensam uppfattning om att maten på våra äldre-
boenden uppfattas som mycket god trots att SKL:s undersökning från år 2008 gav dåliga 
betyg. Rådet tror att anledningen kan bero på att vid det tillfället fanns bara en rätt att 
välja på. Ny undersökning från SKL ska komma år 2010. Socialchefen får i uppdrag att 
lämna ett svar på motionen till SPF. Paragraf utan årtal, sammanträdesrubrik (tabell) 

Statsbidrag för läkemedel - vilka satsningar gör kommunen? 

Socialförvaltningen ser över olika möjligheter till vilka satsningar som kan göras. Bland 
annat finns en idé om att konsultera en farmacevt till stöd och råd. Det kan konstateras att 
det är svårare att se över läkemedel i det egna hemmet än vad det är på särskilt boende, 
där det är mycket lättare. Socialchefen välkomnar att få in förslag på vilka satsningar och 
åtgärder som kan göras. 
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Information från förvaltningen 

Iréne Eklöv blir Håbo kommuns nya MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) från och 
med 1 juni 2010. 

Kommuner och landsting som vill utveckla vård och omsorg om äldre kan söka 
stimulansbidrag. Pengarna kan användas till att anställa mer personal i äldreomsorgen, 
köpa in speciell kompetens, till utbildningskostnader, inköp av tekniska hjälpmedel med 
mera. Medlen får inte användas för arbetsmiljöåtgärder. 

Prioriterade utvecklingsområden är: 

 läkemedelsgenomgångar  
 förebyggande arbete  
 demensvård  
 rehabilitering  
 kost och nutrition  
 det sociala innehållet  

Övriga frågor 

Som en hänvisning till ärendet om ”statsbidrag för läkemedel - vilka satsningar gör 
kommunen?” refererar rådet till en radiointervju med Göran Hägglund som handlade om 
att de flesta läkemedel medför risk för biverkningar. Risken är olika hög beroende på typ 
av läkemedel och vem som använder det. Rådet ser en stor fara med att Apoteken som 
enligt lag ska föreslå ett billigare alternativ av läkemedel kan fritt välja ett läkemedel som 
inte har någon läkemedelsförsäkring. 
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