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1. Val av justerare 
Rådet utser Roza Babec (SPF) till justerare. 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-16 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen kompletteras med fåljande punkter: 

6) Förslag till budget att presentera får kommunstyrelsen 

6) Demensteam 
• Dietist i kommunen 
o A-huset 
It Möjlighet till fotvård på Solängen 

Rådet beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg. 

3. Valfrihet inom hemsjukvården 
Ordföranden informerar om en inkommen motion från Carina Lund (M) om 
konkurrens sättning av hemsjukvården genom LOV. Motionen kOlnm.er att 
hanteras på kOlnm.ande sammanträden i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Socialnänmden har beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ordföranden meddelar att det är viktigt att rådet har tagit del av motionen 
samt socialnämndens beslut så att rådet ges möjlighet att inkomma med 
synpunkter under dagens sammanträde. 

KOlnm.unala pensionärsrådet avslår motionen. 

Carina Lund (M) informerar om att tanken med motionen är att höja 
kvaliteten får våra äldre personer. 

Diskussion fårs kring får- och nackdelar med den ide som motionen 
innebär. 

Ordfåranden meddelar att rådets synpunkter är mycket viktiga men att det 
nu återstår får kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta ett beslut i 
ärendet. 

4. Hyressättning Dalängens äldreboende 
Ordfåranden infonnerar om den skrivelse som inkOlmnit till Håbo kommun 
från Anhörigfåreningen angående höjda hyror på Dalfulgens demensboende. 
I brevet framgår att Anhörigföreningen önskar att Håbo kommun bjuder in 
anhöriga till boende samt Anhörigfåreningens styrelse och infonnerar om 
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finansiering av Dalängen och vad som görs för att hålla hyreskostnaden på 
en rimlig nivå. Socialchefen ordnar inbjudan. 

Ordföranden infonnerar om att det i budgeten för ål" 2014 finns förslag om 
att ge ekonomichefen i uppdrag att se över och jämföra olika alternativ som 
skulle kunna innebära lägre hyror (till exempel om det är lämpligast att 
kommunen äger själv, ta upp lån via Kommuninvest för att få lägre räntor 
och så vidare). När ekonomichefen har utrett de olika alternativen kommer 
det att bli dags att ställning till vad som är lämpligast. 

Fråga ställs kring skillnaden i hyra på Solängen och Dalängen. Socialchefen 
meddelar att Solängens hyror är lägre på grund av att kommunen själva äger 
byggnaden medan Dalängen är en bostadsrättsförening. 

5. Rutiner vid in- och utskrivning i slutenvården 
Socialchefen infonnerar om att det finns en arbetsgrupp i länet med syfte att 
filma bra rutiner på somatiska sidan vid in- och utskrivning i slutenvård. 
Från Håbo kommun sida deltar medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i 
arbetsgruppen. 

Under år 2012 har följande utvecklingar genomfölis: 

GI Utveckling av sjuksköterskans vårdplansdel i Prator bland rumat med 
riskbedömning enlig Senior Alert (trycks år, nutrition och 
fallolyckor) 

o Tidig utskrivningsplanering vid komplicerade fall 
.. Akutremiss enligt SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt, 

Rekommendation) 
., Gemensrunma utbildningsaktiviteter för sjuksköterskor inom 

slutenvård och kommunal hälso- och sjukvård 
• Hospiteringsutbyte mellan slutenvård och kommunal verksanlhet 
et Mobila hembesökteamets insatser och utveckling 
o Gemensrun struktur och inklusive allvarlighetsgradering av 

avvikelserna har införts 
• Fonnerna för systemförvaltning av Prator har setts över och en 

ökande del av utvecklingen av systemet sker gemensrunt med övriga 
kunder i landet. 

Socialchefen meddelar att neddragningar i budget på Landstingen skapar 
oro för kommunerna. 

Gun-Britt Renefalk, Anllörigföreningen, infonnerar om senaste mötet i 
Landstingets pensionärsråd. 
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Bemt Sahlberg (C) nämner problematiken med överbeläggningar. Problem 
uppstår när patienter som inte är helt fardigbehandlade skickas hem till sin 
kommun och skadar sig. 

6. Solängens äldreboende, avdelning 3 och 4 
Socialchefen informerar om att avdelning 3 på Solängens äldreboende 
planeras starta i januari 2014 och avdelning 4 i augusti 2014. 

Socialchefen meddelar att arbetet har kOlmmt igång bra på Solängen och att 
det har gått bra med de 8 personer som flyttats från Pomona till Solängen. 
Det har även gått bra med hela personalgruppens överflytt från Pomona till 
Solängen. 

Socialchefen infonnerar om invigningen av Solängens äldreboende som 
kommer att äga rum den 17 juni 2013 klockan 17.00. 

7. Riktlinjer för biståndsbedömning 
Socialchefen informerar om att ärendet om riktlinjer för biståndsbedömnl.ng 
kOlmner att behandlas på socialnämnden i juni 2013. Arbete pågår med att 
se över annat system för ersättning till utförarna. Arbete pågår med att se 
närmare på schablonsystemet. Fördelar finns med schablonsystemets om 
anpassningen till systemet fungerar bra. Nackdelar med systemet är om 
utförarna anpassar sig till den lägsta nivån. 

Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen, infonnerar om att 
pensionärsföreningarna har lämnat ett relmssyttrande om detta och att 
Anhörigföreningen vidhåller en negativ inställning till neddragrling av tiden. 

Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen, vill att man sänker kostnadema för 
ledsagning. Gun-Britt RenefaIk lyfter problematiken med att få personer att 
vilja utbilda sig till ledsagare. Ordföranden meddelar att problematiken ska 
ses över. 

Eva Staake (S) att socialförvaltningen fick i uppdrag på senaste 
sammanträde i socialnämnden att undersöka ledsagning och kostnader. 

Bemt Sahlberg (C) föreslår att det skulle kunna vara en merit i arbetslivet 
för ungdomar att utbilda sig till ledsagare och att arbeta med detta. 

I Oil;a? I 
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8. E-hälsa 

Datum 

2013-05-16 

Socialchefen informerar om pågående projekt i Uppsala län om E-hälsa. 
Socialchefen går igenom fyra områden som har pekats ut som ska utvecklas 
under år 2013. 

Il Alla berörda medarbetare inom socialtjänsten ska ha tillgång till 
"Säker roll- och behörighets identifikation" 

e Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård 
et Införande av digitala trygghetslarm 
• Konsunlent i nationell patientöversikt (NPÖ) & Producent i NPÖ 

(detta innebär att med en patients medgivande kan till exempel 
primärvården läsa vad patienten har fått för vård på Landstinget). 

9. Arsredovisning 2012 
Pensionärsrådet delgavs socialnänmdens årsredovisning för år 2012 i 
samband med kallelsen till dagens sammanträde. 

Socialchefen informerar om att Fixar Chaba har gått i pension och att Fixar 
Robban nu är anställd. 

10. Delårsbokslut per mars 2013 
Socialchefen infonnerar om att socialnänmden har ett prognostiserat 
underskott på 795000 kronor per mars år 2013. Underskotten återfinns 
inom bland annat hemtjänst och färdtjänst. Överskott återfinns inom bland 
annat försörjningsstöd, familjehem och institutionella placeiingar. 
Socialchefen infonnerar om att det är tidigt att ange prognoser över 
budgeten redan i mars. 

Ordföranden infonnerar om att den politiska majoriteten har diskuterat 
förslag till budget år 2014. Förslaget till budget kommer att beslutas av 
kommunfullmäktige den 10 juni 2013. Utöver förvaltningens förslag till 
budget 2014 föreslår majoriteten bland annat följande: 

e Utöka rehab 
III Arbetsterapeut 
., Färdtjänst 
" Hemsjukvård - sjuksköterska 
IIIBiståndsbedömare 
et Solängen helårsdrift 
Et LSS Dalängen 
III Demensteam 
III Ledsagning 
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Tjänstemälmen som har arbetat med budgetfårslaget har fått i uppdrag att 
arbeta med att se över delade turer får anställda inom vål-den_ 

11. Byggnation av nya lägenheter 
Ordf åran den infonnerar om att fårslag fåreligger om en bytesaffär mellan 
Skanska och Håbo kommun. Skanska äger 75000 m2 mark vid Draget i 
Bålsta och Håbo kommun är intresserade av att byta till sig markområdet 
eftersom kommunen inte har någon mark till företagare. Förslaget innebäl
att Håbo kommun köper marken vid Draget och att Skanska köper 
kommunens mark vid Björkvallen san1t en del av Väppeby äng_ Det sker då 
ett byte av mark med samma belopp. Tanken är att det vid Björkvallen och 
del av Väppeby äng kOlnmer att byggas BoKlok bostäder. 

Gun-Britt Renefalk, Anhörigfåreningen, ställer frågan om när Glastomten 
kommer att börja byggas. Ordfåranden inforn1erar om att arbete pågål· och 
att det kOlnmer att komma beslut till kommunstyrelsen om utställning i 
september 2013. I bästa fall kOlnmer byggnationen att kU111la påbörjas i 
januari år 2014. 

JUSTERARE 

12. Övriga frågor 

Demensteam 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigfåreningen, nämner att det blir fler och yngre 
demenssjuka. Flera av personerna med demenssjuka är även utagerande och 
det är viktigt att demensteam skapas. Ide f11111S om att ha ett eventuellt 
demensteam placerat på Källvägen i Bålsta. 

Dietist 
Roza Babec, SPF, ställer frågan hur man tillgodoser olika kostbehov hos 
äldre personer och om det fums en dietist. Christian Ghaemi, miljö- och 
tekniknämnden, meddelar att det inte fums någon dietist. Roza anser det 
viktigt med en dietist och socialchefen tar upp frågan med ledningsgruppen. 

A-huset 
Roza Babec, SPF, ställer frågan om vad det blir av A-huset. Det är ännu inte 
bestälnt vad som kommer att hända med A-huset. 

Diskussion fårs kring varfår milj ö- och teknikfårvaltningen arbetar på 
vål-dcentralen och socialchefen infonnerar om att det beror på att det är 
trål1gt om plats i kommunhuset. Roza Babec, SPF, fåreslår att 
sjuksköterskor flyttar till vårdcentralens lokaler som äl- anpassade för 
hemsjukvård. Familjeläkarna har ansvar får särskilda boenden samt 
hembesök till patienter inskrivna i hemsjukvården. 
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Christian Ghaemi, miljö- och tekniknämnden, ställer frågan om 
möjlighetema att ha fotvård på Solängen kan undersökas. Socialchefen 
meddelar att det kommer att blir fotvård på Solängen i framtiden. 

JUSTERARE 

Framkommer fråga kring om kostnaden har sänkts för fot- och nagelvård. 
Socialchefen meddelar att detta inte är genomfört. Socialchefen undersöker 
en differentiering av taxan samt om att personalen ska kunna klippa naglar 
på patienter. 

Roza Babec, SPF, ger miljö- och teknikförvaltningen beröm för att 
Skokloster har fått mobil miljöstation. 

13. Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet klockan 10.30 genom att önska en trevlig 
sommar. 
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7(7) 

Vår beteckning 

KS nr 

Nr [Hnr] 


	Sammanträdesprotokoll kommunala pensionärsrådet 2013-05-16
	1. Val av justerare 
	2. Godkännande av dagordningen 
	3. Valfrihet inom hemsjukvården
	4. Hyressättning Dalängens äldreboende
	5. Rutiner vid in- och utskrivning i slutenvården
	6. Solängens äldreboende, avdelning 3 och 4
	7. Riktlinjer för biståndsbedömning
	8. E-hälsa
	9. Årsredovisning 2012
	10. Delårsbokslut per mars 2013
	11. Byggnation av nya lägenheter 
	12. Övriga frågor 
	13. Mötet avslutas 

