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Tid och plats Kl. 18:30, Skoklosterrummet, kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Karl-Henrik Nanning (M), ordförande socialnämnden 
Agneta Hägglund (S), ordförande kommunstyrelsen 
Sjunne Green (Båp), ordförande miljö- och tekniknämnden 
Roza Babec, SPF 
Gun-Britt Renefalk, SPF 
Sune Lovén, PRO 
Monica Borg, PRO 
Arvid Rönnholm, Finska Föreningen 

Övriga närvarande  

Ersättare Ingrid Andersson (S), socialnämnden 
Arvo Väisänen, Finska Föreningen 

  
Tjänstemän Thomas Brandell, socialchef 

Ann-Christine Borneteg, ombudsman/äldre/handikappade 
Lena Fertig, sekreterare 

  

Justering  

Justerare Sune Lovén, PRO  

Tid och plats 2010-11-04, Socialförvaltningens kansli 

  

  

  

  

Underskrifter  

 

 Sekreterare 

Lena Fertig 

 

 

 

 Ordförande 

Karl-Henrik Nanning (M) 

 

 

 

 Justerare 

Sune Lovén, PRO 
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Godkännande av dagordning 
Dagordningen kompletteras med dels upplysning om publicerad artikel i tidskriften 
PROpensionären samt fråga om kommunens kontroll på läkemedel för äldre. 

 Rådet godkänner därefter dagordning för dagens sammanträde. 

Information om uppförandet av nya äldreboendet 
Socialchefen informerar att upphandling av äldreboendet nu är offentlig och att annons är pub-
licerad om en totalentreprenad enligt partneringmodell, i vilken beställaren och entreprenören 
gemensamt löser uppgifterna i ett öppet samarbete. Det färdiga äldreboendet inrymmer 40 
lägenheter varav 2 lägenheter är avsedda för parboende. Sista anbudsdag är 7 december 2010 
och byggstart beräknas ske i april 2011. 

Information om närvårdsavdelning 
Socialchefen informerar att nya närvårdsavdelningen beräknas starta under våren år 2011 och 
består av tre enheter. En ny palliativ enhet som integreras med nuvarande SAH-verksamhet 
med 7 vårdplatser, en ny geriatrisk enhet med 6 vårdplatser och nuvarande enhet för para-
medicinsk rehabilitering, Westerlunds Rehab med 8 platser. Upptagningsområdet för 
avdelningen är Enköpings, Håbos och Hebys kommuner.  

Information kring regler om hemförsäkring 
Socialchefen upplyser samt rekommenderar rådet att till sina medlemmar framföra fördelen 
med att ha en allriskförsäkring. Som exempel: har man lånat ut eller tappat sin nyckel, eller 
rent av glömt att låsa och inga synliga tecken finns på att inbrott skett, då gäller inte hemför-
säkringen. En allriskförsäkring är däremot ett tillägg i hemförsäkringen som ersätter lösegen-
dom om den blir skadad eller stulen genom en plötslig och oförutsedd händelse.  

Information om nya tätortslinjen i Bålsta som startar i juni 2011. 
Trafikplanerare Rickard Grönborg informerar om nya linjesträckningar och nya hållplatser för 
tätortstrafiken i Bålsta samt om finansiering av utrustning för räkning av passagerare i vissa 
bussar. Bland annat  kommer Bålsta att få stadsbussar med lågt insteg, det innebär för till 
exempel rullstolar en rak infart in i bussen. Väderskydd/busskur är planerad vid vårdcentralen 
i Bålsta. Kommunstyrelsen har i beslut KS § 118, 2010-09-06 antagit förslaget om nytt linje-
trafikupplägg. 

Information avseende upphandling av riksfärdtjänst och färdtjänst 
Socialnämndens ordförande redogör att nämndens arbetsutskott har läst igenom de två förfråg-
ningsunderlagen. Ett för riksfärdtjänst och ett för färdtjänst. Utskottet fann en del redaktionella 
ändringar. Den 16 november 2010 presenteras förfrågningsunderlaget på nytt för nämndens 
arbetsutskott som har att godkänna förfrågningsunderlagen och överlämna dessa för 
annonsering om upphandling. 

Budget 2011 
Socialchefen informerar om att politiken fick en dragning av budget 2011 den 22 oktober 2010. 
Beslut om budget 2011 ska tas på kommunfullmäktige den 15 november 2010. 
Om det beslutas att socialtjänsten får en budgetförstärkning jämfört med ram om 7 120 tkr så 
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innebär det följande: 

– Finansiering av en palliativ enhet på närvårdsavdelningen på Enköpings lasarett. Kostnad 
600 tkr. 

– Hemsjukvården utökas med 1,3 sjukskötersketjänst. Kostnad 600 tkr. 
– Hemtjänsten utökas med budgetförstärkning om 4 300 tkr jämfört med ram och 1 800 tkr 

jämfört med prognos för att möta ökad efterfrågan. 
– Hemtjänsten förstärks med 1 person varje natt. Kostnad 1 000 tkr. 
– De båda dagverksamheterna för äldre utökas med 2 årsarbetare. Kostnad cirka 100 tkr. 
– Köpt korttidsvård för äldre utökas med 1 500 tkr jämfört med budget 2010. Det är en 

bedömning av behoven utifrån att det nya äldreboendet kommer att vara klart först år 2012. 
Det innebär i sin tur att vårt eget korttidsboende är belagt med personer som väntar på plats 
i särskilt boende. 

– Socialpsykiatri dag utökas med en årsarbetare. Kostnad 400 tkr. 
– Ekans korttidsboende flyttar till nya lokaler. Kostnad 400 tkr. 
– Stöd- och behandlingsenheten förstärks med en årsarbetare. Tjänsten finansieras genom 

lägre kostnader för köpta insatser. 
– Enheten för försörjningsstöd förstärks med 1,0 årsarbetare. Tjänsten beräknas att 

finansieras genom lägre kostnader för försörjningsstöd. 

Socialförvaltningens svar på brev (motion) rörande maten inom äldreomsorgen 
Rådet kan konstatera och i synnerhet Gun-Britt Renefalk, SPF som gjort en egen undersökning 
på Pomona med att fråga matgästerna om vad dom tycker om maten. Undersökningen visar att 
maten på Pomona är både god och håller en bra kvalité. Rådet tackar socialchefen för ett 
utförligt och bra svar. 

 Rådet uppdrar till socialchefen att skicka förvaltningens svar på brevet till motionären. 

Planering av KPR:s möten och tider för år 2011 
Ett preliminärt förslag till mötestider för kommunala pensionärsrådet år 2011 tas fram efter att 
kommunfullmäktige utsett ny ordförande för socialnämnden som tillika blir ordförande för 
kommunala pensionärsrådet. 

Upplysning om publicerad artikel i tidskriften PROpensionären 
Tidskriften PROpensionären publicerar två artiklar samt en ”svarta listan”. Artiklarna handlar 
om två undersökningar som gjorts i landets alla kommuner. Dels om bostadskostnader och dels 
om matavgifter. Håbo kommun placerade sig in på ”svarta listan” som visar vilka kommuner 
som är dyrast på mat och boende.  

Fråga om kommunens kontroll på läkemedel för äldre 
PRO och SPF har startat ett gemensamt riksomfattande projekt för att förbättra kontrollen och 
kvalitén av läkemedelsbehandlingen för äldre med många läkemedel. SPF:s representant Roza 
Babec lämnar i en skrivelse nio (9) frågor till socialförvaltningen att besvara. 

 Rådet överlämnar frågorna till förvaltningens medicinskt ansvarig sjuksköterska för 
besvarande. 
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