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JUSTERARE 

1. Information från Attendo Pomona 
(verksamhetschef Attendo Pomona) och 

(regionchef Attendo) infonnerar om verksamheten vid Pomona hus 2 och 
kommunala pensionärsrådets mötesdeltagare ges möjlighet att ställa frågor. 
Verksamhetschefen berättar att man bland annat arbetar med 
kontaktmannaskap, certifierat kontaktmannaskap, värdering och 
värderingscoacher . 

Attendo Pomona har omkring 26 årsarbetare och 32 boende. Frågan ställs 
om man kommer att kUl11la klara att bemamla verksamheten under 
sonunaren och verksamhetschefen meddelar att man kOlnmer att ha vikarier 
och att det käJms bra med bemmmingen för sommaren. 

Diskussion förs angående problematiken med delade turer, heItidsarbetare 
och helgarbeten. 

Det [nms en läkare som kommer från Carema Enköping och 
läkemedelsgenomgångm' sker en gång per år. 

Diskussion förs angående att några personer hm' valt att återväJlda till 
kommunal verksamhet från Attendo. 

Verksmnhetschefen delar ut ett nyhets blad för mars 2012 som får cirkulera 
på kommunala pensionärsrådets smunlmlträde. Det beslutas att konmmnala 
pensionärsrådet ska delges nyhetsbladet. 

Ordföranden tackar verksamhetschef 
: för informationen. 

2. Val av justerare 

. och regionchef . 

Rådet utser Gun-Britt Renefalk (Anhörigföreningen) tilljusterm·e. 

3. Godkännande av dagordningen 
Ordförmlden meddelar att ytterligare en punkt konuner att läggas till 
dagordningen då information kOlmner att ges om ledningsgruppens förslag 
till rambudget samt delårsuppföljning. 

Rådet beslutar därefter att godkänna utsänd dagordning. 

4. Information om riktlinjer för biståndsbedömningar 
Socialchefen infOlmerar om inbjudan till kommunala pensionärsrådet att 
inkOlnma med synpunkter gällmlde riktlinjer för biståndsbedölmung enligt 
socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade. Socialchefen infOlmerar 
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om att yttrandet från kommunala pensionärsrådet ska vara 
socialförvaltningen tillhanda senast den 14 maj 2012. 

En viktig förändring som har skett är att tidsschablonema fOr hemtj änstens 
insatser har setts över och flera tidsschabloner har minskats ner medan andra 
har delats upp på fler insatser. Tidsinsinsatsema har samordnats. 

Susamle Hultgren-Edholm (anhörigkonsulent) framför en synpunkt i 
riktlinjerna "Biståndsbedönming enligt socialtjänstlagen för äldre och 
funktionshindrade" under rubriken "Biståndshandläggning" och 
undenubriken "Anhöliga". Susanne Hultgren-Edholm (anhöligkonsulent) 
föreslår att det borde stå skrivet att anhöriga borde få ha möjligheten att 
uttrycka sin upplevelse av situationen. 

5. Enkät, hemtjänst 
Socialchefen infol111erar om den brnkarundersökning som genomförts i 
hemtj änsten. 265 enkäter skickades ut och 120 enkäter besvarades. Svaren 
har delats upp för det privata företaget Rindlags, Håbo konnnun samt 
okända (övriga privata utförare där man inte kunde identifiera företaget). 

Socialchefen meddelar att resultatet visar att brukama är generellt relativt 
nöjda. Resultaten visar något bättre resultat fOr de privata utförama. 
Socialchefen nämner att det kan finnas en tendens till att fåne antal brukare 
leder till bättre betyg. 

6. Enkät, särskilt boende 
Socialchefen infol1nerar om den brukatundersökning som genomförts på 
äldreboendena Dalängen, Pomona hus 4 Satl.1t Pomona hus 2 (Attendo Cat·e). 
Socialchefen meddelar att svarsfrekvensen har varit bra från Pomona hus 4 
och Dalängen, medan den hat· varit något sämre från Attendo. Resnitaten 
gås igenom. 

Socialchefen meddelat· att enkätsvaren visar bra resultat överlag på de 
kommunala boendena. Vad gäller det privat boendet fimls några aspekter att 
diskutera även om det är ett godkänt resultat. 

7. Information om Seniorvecka 
Socialchefen informerar om att en Seniorvecka är platlerad mellan den 3 och 
den 7 september 2012. Socialchefen går igenom de planerade aktivitetema 
för Seniorveckan. 
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8. Beslut från socialnämnden - Uppdaterade riktlinjer fOr 
färdtjänst och riksfärdtjänst, förändrad avgift gällande 
medresenär 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av socialnärmldens beslut om att 
vid fårdtjänst får en medresenär följa med utan någon kostnad. 

9. Rapport kring det nya äldreboendet Solängen 
Socialchefen infornlerar om att byggnationen av det nya äldreboendet 
Solängen går bra och att det kommer att bli klart i tid. 

Socialchefen infoTInerar om att ett möte för referensgrupp Solängen 
kommer att äga rum den 14 juni 2012 och att det då kOl11111er att ges tillfålle 
att gå in i det nya äldreboendet. 

Socialchefen infol1nerar om att rekrytering aven enhetschef till Solängen 
pågår. Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott kOI11111er att delta vid 
rekryteringen aven ny enhetschef. 

10. Information om boende fOr äldre 
Ordföranden informerar om den träff som ägt rum mellan ordföranden och 
Håbohus där man beslutade att lägenheterna på Dalvägen kommer att bli ett 
tryggt boende för kategorin äldre (åldern 60-65+) då man var mån om att få 

. så många lägenheter som möjligt i centralt läge. Omkring 55 nya lägenheter 
konllner att byggas, varav omkring 10 lägenheter för LSS boende. 

Byggnationen om ett tryggt boende på Dalvägen är nu ute på samråd och 
om bygget ges klaliecken efter samrådstiden har löpt ut så kommer 
lägenheterna att stå klara i september år 2013. 

11. Delgivning av inkomna cirkulär 
Kon1111Unala pensionärsrådet har tagit del av informationen som skickades ut 
i samband med kallelsen. 

12. Information om Socialstyrelsens värdegrundsmaterial 
KOl11111unala pensionärsrådet har tagit del av informationen som skickades ut 
i samband med kallelsen. Socialchefen infoTInerar om att tre personer i 
organisationen går på en värdegrundsutbildning på Uppsala universitet. 
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13. Information om brev skickat till Landstinget i Uppsala 
län angående Bålsta Vårdcentral Medpro Clinic AB 
Ordföranden npplyser om det brev som ordföranden skickat till Landstinget 
i Uppsala län angående Bålsta Vårdcentral Medpro Clinic AB och om 
Landstingets svar. Ordförande info=erar om att ett möte k011l111er att äga 
rum dagens datum mellan ordföranden och Medpro Clinic. 

14. Rambudget och delårsuppfOljning 
Ordföranden infonnerar om att år 2013 kOlmner att bli ett lite tuffare år 
ekonomiskt. Socialchefen delar nt material med info=ation om 
socialnälmldens budget år 2012 samt rambudget för år 2013. Materialet 
ilmehåller planerade satsningar och anpassningar. 

Ordföranden infonnerar om att den största delen av pengarna tilldelas 
socialnätmlden, mycket på grund av byggnationen av det nya äldreboendet. 
KOlmnunfullmäktige kOlmner den 11 juni 2012 att besluta om rambudgeten 
men det kommer att vara möjligt att göra justeringar i rambudgeten fram till 
december år 2012. I augusti 2012 kommer den nya skatteprognosen. 

Socialchefen går igenom de ekonomiska satsningar och anpassningar som är 
planerade. 

Ordföranden meddelar att samtliga nätnnder, med undantag av 
socialnänmden, visar ett plusresultat enligt delårsbokslutet. Resultatet 
kOlmner att ses över tillsatmnans med kommunens ekonomer. Socialchefen 
infOlmerar om att en orsak till socialnätnndens underskott ät· att det inte ges 
momspengar för lägenIleterna vilket leder till ett bOlifall på intäktssidan. 
Ytterligare en atlledning till underskottet ät· ökade kostnader för färdtjänst 
sedan socialnätmlden beslutade att utöka området för kommunens fårdtjätlst 
fi'ån två (2) till sex (6) mil utanför kommungränsen. 

15. Mötet avslutas 
Ordföranden avslutat· mötet klockan 10.50 och önskat· samtliga 
mötesdeltagare en trevlig SOlmnar. 
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