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Kommunala pensionärsrådet, KPR 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-25 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen kompletteras med följande punkter: 

• Kö till äldreboende Solängen 

• Regler för ledsagning 

Rådet beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg. 

3. Information om matavfall 
Ordföranden lämnar över ordet till projektledare på avfallsavdelningen för 
att informera om matavfallshanteringen i kommunen. Projektledaren 
presenterar sig och informerar om att Fixar Robban finns behjälplig med till 
exempel källsorteringsmateriaL 

Projektledaren informerar om matavfallsprojektet i kommunen och rådet ges 
tillfälle att ställa frågor. 

Projektledaren informerar om att kommunhuset och många kommunala 
verksamheter har varit igång snart ett år. Många skolor har sorterat ut 
matavfall eller komposterat sedan länge. Det är ungefår 3000 hushåll 
inklusive verksamheter som sorterar ut matavfalL 

Regeringen har fastställt målet att innan 2018 ska minst 50 procent av 
matavfall från hushåll, restauranger storkök och butiker sorteras ut för 
biologisk behandling. 

Håbo kommun har infört obligatorisk matavfallsinsamling efter visat 
intresse för biogas både från politiker och medborgare. Ett politiskt beslut 
om obligatorisk insamling togs, den 2 november 2011. Fördelarna med 
obligatorisk insamling är bland annat att man kan uppnå miljömålen, 
hämtning blir effektiv och därmed kostnaderna. 

2011 gjordes även en plockanalys av soporna som slängdes från Håboborna 
och det visade sig att 4 7 procent av soporna var matavfalL En1igt Avfall 
Sverige slänger vi ca 460 kg sopor per person och år och l 00 kg av detta är 
matavfalL 

Insamlingen av matavfall bidrar till produktionen av miljövän1igare 
fordonsbränsle (biogas). Det uppkommer kompostliknade produkt efter 
biogasproduktionen som används i jordbruket som näring. 
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Idag är det cirka 180 kommuner som sorterar ut matavfalL 

Alla hushåll får matavfallspåsar som räcker för ett år och en påsahållare. 
Man slänger matrestema i påsen och slänger det sedan i det bruna kärlet. 
Man har fortfarande det gröna kärlet för restavfalL 

Avfallet hämtas varannan vecka för hushållen men under vecka 26·)6 
hämtas matavfallet vruje vecka. Komposterama får fortsätta kompostera. 

Roza Babec, SPF, ställer frågan om den mobila återvinningsstationen 
kommer att fortsätta. Projektledare på avfallsavdelningen meddelar att den 
mobila återvinningsstationen kommer att fortsätta under 2014 (den kommer 
att pågå så länge det finns budget). 

Ordföranden tackar för informationen. 

4. Protokoll från KPR-AU 
Inför dagens sammanträde har rådet tagit del av protokollet från 
pensionärsrådets arbetsutskott den 12 februari 2014. Ordföranden går 
igenom arbetsutskottets protokoll. Bland annat följande information tas upp: 

• Socialchefen informerar om kön till Solängens äldreboende. Tre 
personer står i kö till demensboende och fem personer står i kö till 
somatiska. Några personer har tackat nej till erbjudande om plats. 

• Socialchefen informerar om att socialförvaltningen arbetar med att ta 
fram riktlinjer för ledsagning. Beslut förväntas tas i socialnämnden i 
april2014. 

• På kommunala pensionärsrådets arbetsutskott den 12 februari 2014 
ställdes frågan om en utvärdering kommer att göras innan avtalet 
med Attende förlängs. Socialchefen informerar om att 
socialnämnden kommer att besluta om eventuell förlängning av 
avtalet på socialnämndens sammanträde i maj. 

• Ordföranden informerar om att Visionen för Håbo kommun kommer 
att behandlas i nästkommande sammanträde i kommunstyrelsen, för 
att sedan hanteras i kommunfullmäktige. 

• Tidigare har önskemål framkommit om en handikapparkering 
utanför stora ingången till Pomona. Christian Nordberg, miljö- och 
tekniknämnden, informerar om att det går bra att parkera på 
framsidan om man har ett handikapptillstånd. 
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• Ordföranden informerar om inkommit meddelandet angående brist 
på bänkar för äldre personer mellan Kalmarsand och Bålsta centrum. 
Ordföranden har kontaktat Håbo kommuns gatuchef som kommer att 
träffa personen som inkom med synpunkten. 

5. Bokslut 
Socialchefen informerar om bokslutet för socialnämnden och 
socialförvaltningen för år 2013. Socialnämndens resultat för 2013 visar på 
ett underskott om 8 755 tkr. Underskotten finns framförallt inom 
äldreomsorg och boendestöd, insatser enligt LSS, färdtjänst samt individ
och familjeomsorg. 

Socialchefen går igenom hur socialnämndens mål för 2013 har uppfyllts. 

6. Budget 2014 
Socialchefen informerar om att socialnämnden uppskattas få högre 
kostnader än planerat för år 2014. Kostnaden för placeringar av barn och 
unga tros bli högre än förväntat vilket innebär att nämnden tvingas göra 
besparingar. Socialnämnden kommer att få ett underskott om 4,7 miljoner 
kronor i budgeten om inga åtgärder vidtas. Socialnämnden kommer att ta 
upp frågan om besparingsåtgärder den 26 februari 2014. 

Ordföranden föreslår att pensionärsrådets arbetsutskott sammanträder 
dagens datum direkt efter rådets sammanträde för att gå igenom förslag till 
besparingsåtgärder. 

7. Information om rekryteringar 
Socialchefen informerar om avslutade rekryteringar till socialförvaltningen: 

• Chefinom äldreomsorg är anställd och tillträde sker i april2014. 
• Ombudsman för äldre- och handikappade. Personen tillträder i 

maj 2014. 

8. Information om IT på Pornona 
Ordföranden konstaterar att ärendet om datatekniken på Pornona redan har 
behandlats i samband med genomgången av protokollet från arbetsutskottets 
sammanträde den 12 februari 2014. Rådet konstaterar att datatekniken 
verkar fungera. 
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9. Information om korttidsverksamheten 
Socialchefen informerar om att korttidsboendet har flyttat till Pomona. 
Flytten har gått bra och de som bor på Pornonas korttidsboende verkar nöjda 
med enkelrum. Socialchefen informerar om att det råder tveksamhet om 
platserna kommer att räcka. 

Christian Nordberg, miljö- och tekniknämnden, ställer frågan om lägenheter 
på Dalvägen skulle kunna fungera som korttidsplatser. Socialchefen 
meddelar att praktiskt skulle lägenheterna på Dalvägen kunna utgöra 
korttidsplatser men det finns ett problem med att det blir väldigt få och 
dänned dyra platser. 

Socialchefen informerar om att avdelning tre på Solängens äldreboende 
planeras öppna till hösten 2014. Vilken verksamhet som kommer att 
använda dessa platser är dock ännu inte klart. På nästkommande 
sammanträde i pensionärsrådet kommer information att ges om hur man på 
bästa sätt kan använda de första platserna som öppnar. 

10. Information om byggnation av nya lägenheter 
Ordföranden informerar om att arbetet med byggnation av nya lägenheter 
pågår. Genomförande vid Glastomten av 100 hyreslägenheter har påbörjats. 
Byggnation uppskattas kunna påbörjas under år 2014. 

Plan för byggnationen vid Kalmarlivs har varit ute på samråd. 

Arbete pågår med nya lägenheter vid Glastomten, Björkvallen och Väppeby. 
Processerna tar dock lång tid. 

Byggnation av nya lägenheter kommer att påbörjas vid Frösundavik 

11. Information om lokaler 
Socialchefen informerar om att Håbohus, miljö- och teknikförvaltningen, 

fritidskonsulenten och socialchefen kommer att träffas efter månadsskiftet 
för att diskutera A-huset. 

Socialchefen meddelar att pensionärsrådet kommer att få mer information i 
frågan vid senare tillfälle. 
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12. Övriga frågor 

Fotvård på Solängen och Dalängen: 

Datum 
2014-02-25 

Socialchefen informerar om att från och med l mars 2014 kommer det att 
finnas ambulerande fotvård en gång per månad, varannan gång på Solängen 
och varannan gång på Dalängen. Fotvård erbjuds då under en heldag. 

Ordföranden informerar om att kommunfullmäktige den 24 februari 2014 
beslutade om differentierad fotvårdstaxa. 

13. Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet klockan 09.57. 
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