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Kommunala pensionärsrådet, KPR 

1. Val av justerare 
Rådet utser Maj Angman (PRO) till justerare. 

SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Datum 

2013-02-21 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen kompletteras med följande punkter: 

G Hyrorna på Dalängen 
o Rapportering från vårdcentralen 
G Skrivelse från organisationerna i kommunala pensionärsrådet 

JUSTERARE 

• Information från ordföranden angående en inkommande skrivelse 
från HSO Håbo 

Rådet beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg. 

3. Information om resultat av socialstyrelsens 
brukarundersökning 
Socialchefen informerar om socialstyrelsens brukarundersökning som har 
utförts på säJ:skilt boende i Håbo kommun. Undersökningen visar bra 
resultat för Håbo kommuns äldreboenden. Undersökningens visar dock 
sämre resultat vad gäller möjligheten till träning och möjligheten att få hjälp 
med tandvård. Dessa områden kan förbättras. l Håbo kommun, liksom i 
andra kommuner, har svarsfrekvensen varit låg (omkring 50 procent). 
Socialchefen informerar om att man kommer att arbeta med att informera 
om undersökningen för att få fler personer att delta. 

Diskussion förs om tandvård och socialchefen meddelar att någon kommer 
att bjudas in till sammanträde i kommunala pensionärsrådet för att berätta 
om tandvård. 

4. Information om renovering på Pomona 
Socialchefen informerar om att renovering startar på Pomona den 18 mars 
2013. Totalt kommer 8 plan att renoveras och renoveringen kommer att ske 
på ett plan i taget. Man beräknar att det tar omkring en månad att renovera 
ett plan. För det våningsplan som renoveras kommer evakuering att ske till 
hus 4, plan 5. 

Renoveringen beräknas pågå i omkring 8 månader. 

5. Information om korttidsboendet 
Socialchefen informerar om att korttidsboendet för tillfållet kommer att vara 
kvar i A-huset. 
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JUSTERARE 

HABO 
KOMMUN 

6. Information om heltidstjänster 

Datum 

2013-02-21 . 

Socialchefen informerar om att rätten till heltidstjänst inom vården är ett 
viktigt politiskt beslut. Införandet av heltidstjänster börjar på äldreboenden 
och all personal på Dalängen och Pomona har erbjudits eller fått 
heltidstjänst. Från den 1 mars 2013 blir det heltidstjänster i grunden för 
samtliga anställda på Håbos äldreboenden. Tanken är sedan att gå vidare 
med heltidstjänster även inom hemtjänsten. 

Införande av heltidstjänsterna innebär vissa schemaförändringar för de 
anställda, till exempel att man kommer att behöva arbeta fler antal helger. 

7. Information om yngre demenssjuka 
Socialchefen informerar om att man tycker sig kunna märka att antalet 
yngre demenssjuka ökar. I 2013 års budget har pengar avsatts för en 
halvtidstjänst som ska arbeta med yngre demenssjuka. 

8. Information om värdighetsgarantier 
Socialchefen informerar om de bestämmelser i socialt j änstlagen som trädde 
i kraft år 2011 och som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska 
inriktas på att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
Arbete påbörjas därför med att utforma värdighetsgarantier och Håbo 
kommun har tilldelats pengar från staten för detta arbete. Pengarna kommer 
att användas till att anlita ett konsultföretag i arbetet med att utforma 
värdighetsgarantier . 

Den 30 maj 2013 klockan 13.00 kommer ett uppstartsseminarium att äga 
rum. Kommunala pensionärsrådet är välkommet att delta på seminariet och 
en inbjudan kommer att skickas ut vid senare tillfälle. 

Arbetet med att utforma värdighetsgarantier kommer att vara ldart omkring 
februari-mars år 2014. 

9. Information om äldrekonferens 
Socialchefen informerar om den äldrekonferens som kommer att äga rum 
den 13 mars 2013 i Uppsala. Konferensen handlar om valfrihet, 
välbefinnande och välfärd. Socialchefen går igenom programmet och delar 
ut ett program till varje organisation i rådet. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-02-21 

10. Information om friskvårdsprojekt 
Ordföranden informerar om den träff som har ägt rum med två personer som 
har en ide om att starta ett friskvårdsprojekt och har en önskan om att få 
hjälp från Håbo kommun. I stora drag innebär friskvårdsprojektet gratis 
lälcarundersökning för omkring 8 personer. Personerna ges tillgång till 
träningslokal och rar under året uppföljning av det första läkarbesöket. 
Tanken är att om man mår bättre så behöver man uppsöka vårdcentralen mer 
sällan. 

Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen, anser att det är viktigt att man i 
första hand arbetar med äldre och funktionshindrade och att varj e person får 
vara beredd på att själv ta hand om sin hälsa. Maj Angman, PRO, anser inte 
att kommunen kan bekosta friskvårdsprojektet. Diskussion förs i rådet om 
att det fInns aktiviteter för äldre i kommunen som gör det möjligt att själv 
kunna ta ansvar för sin hälsa. 

Ordföranden lyfter frågan om kommunen skulle kunna låna ut 
träningslokalen för friskvårdsprojektet. Rådet ställer sig positiva till att låna 
ut träningslokalen till projektet. 

Rådet kommer överens om att friskvårdsprojektet är en bra ide men att 
projektet får fmansieras inom dess egna ramar. Håbo kommun kan hjälpa 
till med att låna ut träningslokal och organisationerna i rådet kan ansöka om 
pengar till projektet hos förbund. 

11. Information om byggnation av lägenheter 
Socialchefen informerar om att 52 lägenheter planeras byggas på Dalvägen. 
Lägenheterna är avsedda för personer i åldern 60+.12 av lägenheterna 
kommer att hyras av socialförvaltningen och är tänkt till LSS personkrets 
(personer som behöver boende med personalstöd). Projektet med 
byggnation av lägenheter på Dalvägen kommer att vara färdigställt för 
inflyttning omkring juni år 2014. 

JUSTERARE 

Diskussion förs i rådet om att hyran för lägenheterna på Dalvägen kommer 
att vara höga. 

Ordföranden informerar om projektet med centrumplanen som bland annat 
innebär ett nytt resecentrum och nya lägenheter i Håbo kommun. 

Ordföranden informerar om att ett förslag om byte av mark mellan Skanska 
och Håbo kommun behandlas i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. En avsiktsförklaring fInns att ta ställning till. 

lall~1 
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12. Årsredovisning 

Datum 

2013-02-21 

Socialchefen informerar om socialnämndens årsredovisning för år 2012. 
Socialnämnden har uppfyllt de tre nämndmålen: 

El Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska 
stödet till barn och unga utvecklas. 

(II Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga 
verksamheter och förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska 
öka. 

iii Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

Budgeten för år 2012 visade på ett underskott på omkring 1 544000 kronor. 
Högre kostnader återfInns bland annat inom verksamheterna hemtjänst och 
placering vuxna missbrukare. Även kostnaden för fårdtjänst har varit hög. 

JUSTERARE 

Socialchefen går igenom budgeten för kommunen i helhet föregående år. År 
2013 kommer att bli ett ekonomiskt bekymmersamt år och diskussioner förs 
i lednings gruppen. 

Socialchefen går igenom vad som har gjorts under år 2012 inom 
äldreomsorgen: 

Il! Hemtjänsten har påbörjat ett arbete som syftar till att förbättra 
kontinuitet och minska antalet personer kring vruje brukare 

@ Personal från hemtjänst och särskilt boende har fått utbildning i 
fInska 

III Utvecklings ledare, Mad och biståndsbedömare har deltagit i 
värdegrundsutbildning 

GI Fortsatt utbildning i taktil massage 
• Planerad tid med kontaktperson 
IJ Fortsatt utveckling av Pomonas dagverksamhet 
III Arbetat strukturerat med aktiviteter på boende för demenssjuka 
• V åra sj uksköterskor har utbildats i brytpunkts samtal 
e Ett arbete har genomförts för att kvalitetssäkra inkontinensvården 
iii Alla på kommunens särskilda boenden riskbedömdes i Senior Alert 
IJ Uppsökande verksamhet genomfördes i gruppen 75+ i samverkan 

med pensionärsorganisationerna 
• På anhörigcentrum har en visningsmiljö för kognitiva hjälpmedel 

börjat byggas upp 
et Rehab har startat en promenadgrupp för boende på Dalängens 

äldreboende 

Id! IJ~ 
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HABO 
KOMMUN 

Arbete kvarstår inom följande områden: 

Datum 

2013-02-21 

o Ungdomar med missbruksproblematik 
G Barn som inte är inskrivna i gymnasiet 
• Utveckla SIP inom äldreomsorg och, framför allt, barn och Unga 
• Implementering av skolnärvaroprojelctet 
Ii Deltagande från hemsjukvårdenlrehab vid vårdplanering 
CP Genomförandeplaner i hemtjänsten 
al Utveckla arbetet med anhöriga 
• Förbättra synpunktshanteringen 

Rådet önskar ta del av socialnämndens årsredovisning när den är 
färdigställd. 

13. Övriga frågor 

Möte med vårdcentralen 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen, informerar om sitt möte med 
vårdcentralen, Vårdcentralen har anställt bland annat en barnläkare och en 
gynekolog. Problematiken med det höga antalet inrapporterade avvikelser 
framfördes. Problematiken har tagits upp till diskussion på vårdcentralen. 
Möte med vårdcentralen kommer att ske igen den 21 maj 2013. 

Hyrorna på Dalängen 
Ann-Christin Borneteg, ombudsman äldre och handikappade, lyfter frågan 
om varför det bara är hyrorna på Dalängen som kommer att höjas så rejält 
från den 1 mars 2013. Socialchefen informerar om att Håbo kommun länge 
har subventionerat hyrorna men att det ändå inte täcker kostnaderna. 
Bostadsrättföreningen har höga lånekostnader och kommunen kommer att 
se över om det blir ett billigare alternativ om kommunen själv tar över 
bostadsrättsföreningen med lån från Kommuninvest. 

Ann-Christin Borneteg, ombudsman äldre och handikappade, lämnar 
sammanträdet. 

Skrivelse från organisationerna i pensionärsrådet 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen, lämnar in en skrivelse från 
organisationerna i pensionärsrådet till ordförande med ett yrkande om att 
ijänsten som ombudsman för äldre och funktionsnedsatta ska återbesättas. 
Skrivelsen läses upp. Socialchefen informerar om att man vid en vakant 
ijänst måste se över om det finns andra områden som måste prioriteras i 
. första hand. En översyn kommer att göras i samband med att budgeten för år 
2014 görs och ett besked om tjänsten kommer att kunnages när budgeten 
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Datum 

2013-02-21 

för år 2014 är Idar. Ordföranden infOlmerar om den skrivelse som inlämnats 
från HSO till kommunstyrelsen angående tjänsten som ombudsman för äldre 
och funktionsnedsatta. Skrivelsen från HSO har tagits upp på 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommer även att tas upp på 
kommunstyrelsens sammanträde. 

Dietist för de äldre 
Roza Babec, SPF, anser att det är viktigt med en dietist i planeringen av mat 
och kost för de äldre. 

Snöröjningen 
Roza Babec, SPF, framför att man måste fundera på hur man ska få 
snöröjningen att fungera. Ordföranden informerar om att det är 
VägverketITrafikverket och inte kommunen som skottar vägen till 
Skoldoster. 

Källsorteringen 
Roza Babec, SPF, meddelar att källsorteringen i Skoldoster inte fungerar. 

Halt utanför kommunhuset 
Maj Ångman, PRO, meddelar att det inte var sandat utanför kommunhuset. 

Återbesök på Solängens äldreboende 
Arvid Rönnholm, Finska Föreningen, önskar ett återbesök på det nya 
äldreboendet Solängen när allt finns på plats. Ordföranden och socialchefen 
meddelar att det kommer att bli en invigning på Solängen och att en 
inbjudan kommer att skickas till kommunala pensionärsrådet. 

14. Mötet avslutas 
Mötet avslutas ldockan 11.00. 

JUSTERARE 
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