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1. Val av justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-21 

Rådet utser Arvid Rönnholm (Finska Föreningen) till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen kompletteras med följande punkter: 

• Besök från Familjeläkarna 

• Dalängens äldreboende 

• Korttidsboende och avlastning 

• Vin till maten Pornona 

• Fråga om budget 2014 och 2015 

• Demensteam 

• Lekplats for åldersrika 

Rådet beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg. 

3. Information från avdelningschef, stöd till äldre och 
funktionsnedsatta 

 som är ny avdelningschef (stöd till äldre och 
funktionsnedsatta) sedan mitten av april2014 presenterar sig.  

 anser det viktigt i utvecklingen att forstärka sättet att alltid 
dokumentera, bland annat när det gäller avvikelser. Ett uppdrag som den 
nya avdelningschefen har är hur man ska utveckla kvalitetsledningssystem, 
det vill säga uppföljning av verksamheten. 

Ordforanden tackar for informationen och hälsar den nya avdelningschefen 
välkommen till Håbo kommun. 

4. Protokoll från pensionärsrådets arbetsutskott 
Ordforanden går kort igenom rubrikerna i protokollet från pensionärsrådets 
arbetsutskott den 7 maj 2014. 

Roza Babec, SPF, ställer frågan varfor man inte längre har någon dietist. 
Det är viktigt med en dietist och det hänger ihop med nutrition. Christian 
N ordberg, milj ö- och tekniknämnden, meddelar att personen som hade 
tjänsten som dietist slutade och därefter har inte tjänsten återbesatts. 
Christian hänvisar till kostchefen som kan berätta mer om detta. 
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Roza Babe, SPF, ställer frågan hur man ska lösa situationer då dieter 
ordineras av läkare, till exempel för att en person med en särskild sjukdom 
ska kunna få en viss kost. Ordföranden meddelar att detta ska ses över. 

5. Information om värdighetsgarantier 
A v delningschef stöd till äldre och funktionsnedsatta informerar om 
värdighetsgarantier. Rådet har delgivits underlag i ärendet. 
Värdighetsgarantier finns med i lagen sedan 2011 och nu har man försökt att 
bryta ned dessa tilllokala mål. I förslaget till de lokala värdighetsgarantierna 
finns bland annat skrivet om hur man kan bli bättre på bemötande. Det finns 
ett behov av att se över hur man ska se över hur värdighetsgarantierna ska 
följas upp. 

Värdighetsgarantierna kommer att behandlas i socialnämnden. 

Det konstateras i rådet att pensionärsrådet inte har varit delaktiga i arbetet 
med framtagandet av förslag tilllokala värdighetsgarantier. 

Ordföranden föreslår att rorslag tilllokala värdighetsgarantier ska gå på 
remiss till kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet 
innan socialnämnden beslutar i ärendet. Rådet godkänner ordförandens 
förslag. 

6. Information om befolkningsprognos 
Ordföranden informerar om att det blir alltfler äldre personer i kommunen. 

7. Platser på Solängens äldreboende 
Ordföranden informerar om att Solängens äldreboende öppnar den tredje 
avdelningen den 26 maj 2014. 

A v delningschef stöd till äldre och funktionsnedsatta informerar om att 
personal redan finns på plats och att introduktion av ny personal pågår. 

8. Budget 2014 och 2015 
Ordföranden informerar om att budgetresultat för 2014 visar ett underskott 
motsvarande omkring 5 miljoner. 

Ordföranden informerar om att förvaltningschef för socialförvaltningen och 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen besökte 
kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj och informerade om det 
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budgetunderkott som finns inom dessa förvaltningar och anledningarna till 
detta. 

Ordföranden menar att budget i balans måste uppnås och att alla är 
medvetna om det ochjobbar på det. 

Ordföranden informerar om att ärendet om budget 2015 behandlades av 
kommunstyrelsen den 19 maj 2014. Yttranden gjordes från oppositionen på 
kommunstyreldens sammanträde den 19 maj. Budgetärendet kommer att 
behandlas av kommunfullmäktige i juni 2014. Den nya politiska majoriteten 
kommer under hösten att göra revideringar och sedan antas budgeten i 
oktober/november 2014. 

Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen, ställer fråga om den kostnad för 
anhörigstöd i budget 2014 som redovisas i driftredovisningen i 
socialnämndens delårsuppföljning mars 2014. Eva Staake, socialnämnden, 
meddelar att ett svar i frågan kommer att lämnas. 

9. Information om lokaler 
Ordföranden informerar om att lokalen Skeppet ännu inte är såld. Det finns 
en motion från Moderatema om att Håbo kommun borde se över området 
och eventuellt köpa Skeppet. Detta måste utredas. 

10. Byggnation av nya lägenheter 
Ordföranden informerar om att arbetet med byggnation av nya lägenheter 
fortgår. För Glastomten som ska bebyggas med lägenheter pågår en 
upphandling och förfrågningsunderlaget är ute nu. 

Samråd pågår för Björkvallen och Väppeby där lägenheter kommer att 
byggas av Skanska enligt BoKlok koncept. 

11. Övriga frågor 

Bänkar i centrum: 
Ordföranden informerar om att det har pågått en namninsamling angående 
bänkar i centrum. Ordföranden, tillsammans med VD för kommunens 
marknadsbolag, kommer att överlämna en skrivelse till centrumledningen. 

Svar från UL: 
Ordföranden informerar om det negativa svar som inkommit från 
Kollektivtrafikförvaltningen ULangående beställning av tilläggstrafik för 
skolklasser och pensionärer. Håbo kommun önskar möjliggöra för 
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pensionärer och skolklasser att resa gratis med den befintliga tätortstrafiken 
inom Bålsta tätort. UL skriver i sitt svar till Håbo kommun att rabatter till 
enskilda kundgrupper inte faller inom tillköpsmöjligheten och att en offert 
därfår inte kan ges till Håbo kommun. 

Besök från Familjeläkama: 
Ordfåranden informerar om sitt besök av Familjeläkarna den 20 maj. Det 
råder svår problematik gällande Landstinget och ersättningen får särskilt 
boende och medicinfdreskrivningar. 

Socialförvaltningen f'ar i uppdrag att skriva ett brev till Landstinget och 
påtala den osäkerhet och oro som finns när det gäller 
medicinföreskrivningar vid särskilt boende. 

Dalängen: 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigfdreningen, berättar om ett inkommande samtal 
angående att personalen inte hinner mata de boende på Dalängens 
äldreboende. Det finns en oro över situationen och en känsla över att det inte 
finns tillräckligt med personal. Ordfåranden informerar om att Håbo 
kommun är i kontakt med Arbetsfårmedlingen eftersom det finns personer 
som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och det skulle vara ett sätt 
får dessa personer att komma in på arbetsmarknaden genom att hjälpa till på 
kommunens äldreboenden. Socialchefen är kontaktperson får 
Arbetsfårmedlingen och A v delningschef stöd till äldre och 
funktionsnedsatta tar med sig frågan. 

Demensteam: 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigfdreningen, ställer frågan om kommunen söker 
personal till demensteam et. A v delningschef stöd till äldre och 
funktionsnedsatta meddelar att en halvtidstjänst som arbetsterapeut startar i 
augusti 2014. En annons finns ute till teamet och ansökningar har inkommit. 

Anhörigstöd: 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigfdreningen, uttrycker oro över anhörigstödet 
A v lastningen får anhöriga är inte bra. Ordfåranden tar med sig frågan. 

Vin till maten Pomona: 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigfdreningen, informerar om att det inte längre 
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verkar finnas möjlighet att köpa vin till maten för de boende. Socialchefen 
ska hantera ärendet. 

Lekplats för åldersrika: 
Yvonne Lindström, SPF, informerar om att förslag inkommit om motions
och lekplats för äldre och ställer frågan om det finns möjlighet att anordna 
detta i kommunparken. Ordföranden tar med sig frågan. Christian Nordberg, 
miljö- och tekniknämnden, tar upp frågan med kommunens gatuchef. 

Enkät: 
Roza Babec, SPF, informerar om att en enkät förbereds till de personer som 
är 80 år och äldre. Enkäten kommer att skickas ut efter valet i höst. 

12. Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet klockan 10.34. 
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