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§ 47   

Mötets öppnande 

Sammanfattning  

Mötet öppnas och närvaro kontrolleras. Gun-Britt Renefalk 

(Anhörigföreningen) tjänstgör som ordförande. Yvonne Lindström (SPF) 

utses till justerare. Dagordningen fastställs med följande tillagda frågor: 

Äldreplan 

HME undersökning  

Information om motionen "Subventionerade resor för våra pensionärer" 

Utredning Skeppet  

Bovieran, dagsläget 
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§ 48   

Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Sammanfattning  

Iréne Eklöf, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om: 

Riktlinje för palliativ vård i livets slut 
Den palliativa vården har utmaningar som ojämlik vård och att multisjuka 

äldre faller mellan stolarna.  

Tjänstemannaberedning i kommun och landsting (TKL) fastställde 2015 

”Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede i Uppsala län”. I riktlinjen 

definieras begrepp, ansvarsförhållanden samt vilka kvalitetsindikatorer som 

ska följas upp. Håbo kommun antog i september 2017 "Riktlinje för 

palliativ vård i livets slutskede". Syftet med riktlinjen att definiera 

ansvarsförhållandet, vem som gör vad. Riktlinjen innehåller olika delar som 

läkarsamtal, information till närstående, reflektion för personalen, 

kvalitetsindikatorer, palliativregistret och palliativt konsultteam.  

Socialstyrelsen har gjort en utvärdering av palliativa vården och utifrån den 

fastställt mål för att förbättra slutskedet. Iréne Eklöf informerar om Håbo 

kommuns resultat i förhållande till Socialstyrelsens satta mål.   

Avvikelserapport april-augusti 2017, uppföljning mål patientsäkerhet 

och nya föreskrifter/lag patientsäkerhet. 

Iréne Eklöf redogör för olika händelser som skett och dess konsekvenser, 

samt informerar om uppföljning av beslut gällande patientsäkerheten. 

Informerar även om två nya föreskrifter och ändringar i 

patientsäkerhetslagen: 

Ny föreskrift, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete HSLF-FS 2 2017:40 

ersätter föreskriften om Lex Maria.  

Ny föreskrift, Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan 

av händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada (Lex 

Maria) HSLF-FS 2017:41.  

Ändring i Patientsäkerhetslagen som gäller från 2018-01-01, ändringarna 

gäller klagomål och att patientnämnden får utökade uppgifter att bistå den 

enskilde.  
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§ 49   

Föregående protokoll 

Sammanfattning  

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Det önskas förtydligande i ärendet ”RSMH lokalen och vävstugan” § 42, i 

förgående protokoll. Vad är det som ligger en bit in i år 2018?    

 

Förvaltningschef för socialförvaltningen svarar att det är svårt att säga exakt 

vad som hinner att ske, troligtvis rivning av lokaler i Talltorpsområdet. 

Förvaltningschefen meddelar att fastighetsenheten kan svara på frågor kring 

detta.  
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§ 50   

Budget 2018 

Sammanfattning  

Kommunala pensionärsrådet går igenom vård- och omsorgsnämndens 

förslag till budget punkt för punkt och ställer bland annat följande frågor till 

förvaltningschefen: 

Under punkten "Uppdrag och ansvarsområde" står det att förvaltningens 

administration kommer att samlas under en ny avdelning. Vad innebär 

detta? Förvaltningschefen svarar att avdelningen ska ansvara för IT, 

administration, uppföljning och utvecklingsfrågor inom förvaltningen. 

Avdelningen ska driva digitaliseringsfrågor och en ny avdelningschef 

kommer tillsättas.  

Målet "Andel brukare inom hemtjänsten med genomförandeplan inom en 

månad från påbörjad insats" har en hög nyckelindikator. Hur ska vi nå dit 

med tanke på utfallet i augusti? Förvaltningschefen svarar att måltalet är satt 

för att ambitionen är att nå dit men att det varit turbulent i 

chefsorganisationen.  

Kommer antal behandlingar av fotvård minska, varför? Förvaltningschefen 

svarar att en anställd fotvårdare slutar för att öppna egen praktik. 

Nyrekrytering kommer att ske så snart som möjligt. 

Förvaltningen har i budgetramen för år 2018 sett att behovet av att köpa 

externa korttidsplatser är lägre än vad som bedömdes i samband med 

verksamhetsanalysen. Budget för köp av externa korttidsplatser är minskad 

med ca 1 miljon kronor. Ordförande Gun-Britt Renefalk 

(Anhörigföreningen) anser att om kostnaderna för korttidsplatser minskar 

med ca 1 miljon kronor borde något komma anhöriga till del. Gun-Britt 

påpekar att anhöriga inte nämns en gång i förslag till budget.   

Ytterligare frågor ställs om taxor och avgifter, rekrytering av ny 

hemtjänstchef och trygghetslarm som blir kostnadsfritt från och med 2018. 

Pensionärsrådet önskar att kommunen utreder vad det skulle kosta att ha 16 

timmar fri avlösning per månad. En egen budgetpost för vad anhörigvården 

kostar samt uppgift om hur många timmar avlösning som används per år 

efterfrågas. Rådet önskar fler fasta avlastningsplatser. Kompensation för 

lönekostnadsökningar saknas i budget, beskrivning av konsekvenserna i 

budget efterfrågas.  
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§ 51   

Delårsbokslut 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen informerar om att vård- och omsorgsnämnden har ett 

prognostiserat överskott om drygt 2,5 miljoner.   
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§ 52  

Köer till boenden 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen informerar om att två personer står i kö till boende för 

somatiskt sjuka och tre till demensboende.             
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§ 53   

Nytt äldreboende 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen informerar om att dialog med anbudsgivare pågår, beslut 

om tilldelning kan ske måndag 30 oktober. Förhoppningsvis är 60 

lägenheter klara hösten 2019.  

Kommunala pensionärsrådet anser att rådet borde fått vara delaktiga i 

dialogen kring behovet av nya korttidsplatser, avlastningsplatser och 

äldreboende.  

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(13) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-10-27  

Kommunala pensionärsrådet  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 54   

Ny chef, Äldre och funktionsnedsatta 

Sammanfattning  

En ny chef för äldre och funktionsnedsatta har anställts. Han heter Erik 

Johansson och börjar sin anställning den 1 november. Han kommer att 

bjudas in för att presentera sig för rådet efter årsskiftet.  
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§ 55   

Utbildningsdag 

Sammanfattning  

Kommunala pensionärsrådet lyfter inbjudan till konferensen "Framtidens 

boenden för äldre" den 20-30 november. Ordförande i vård- och 

omsorgsnämnden meddelar att nämnden har fått ta del av inbjudan. Rådet 

anser att det skulle vara intressant att bjuda in kommuner som arbetar med 

äldreplan för att ta kunna ta del av hur dem bedriver verksamheter. Rådet 

önskar samla sådana exempel och ha en utbildningsdag. Ordförande för 

vård- och omsorgsnämnden ska titta närmare på det och ta fram ett förslag 

till program som ska presenteras för rådets arbetsutskott.  
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§ 56   

Sammanträdestider: Kommunala pensionärsrådet 2018 

Sammanfattning  

Kommunala pensionärsrådets sammanträdestider för 2018 presenteras.  
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§ 57   

Övriga frågor/ärenden 

Sammanfattning  

Äldreplan 
Projektplan gällande äldreplanen som tas fram i december, kommer rådet 

vara delaktiga och kunna lämna synpunkter? Förvaltningschefen svarar att 

den kommer stämmas av med arbetsutskottet. 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) undersökning  
Har undersökningen kommit igång?  

Förvaltningschefen svarar att den kommer inom snar framtid.   

Information motion 
Agneta Hägglund (S) informerar om motionen "Subventionerade resor för 

våra pensionärer". Socialdemokraterna föreslår att Håbo kommun 

tillhandahåller tätortskort för våra pensionärer till en självkostnad av 100 

kronor/månad. Beslut har inte tagits ännu.  

Utredning Skeppet 
Agneta Hägglund (S) informerar om att utredning av Skeppet eller annan 

lokal för pensionärsorganisationerna har startat och att den ska vara klar i 

april 2018. Utredningen ska ske i samråd med berörda parter.    

Bovieran, dagsläget 
Agneta Hägglund (S) svarar på frågan om dagsläget. Kommunstyrelsen har 

beslutat om att begära att Bovieran ska inkomma med svar angående 

erbjudandet om markanvisning. Det framkommer att man från Bovieran 

väntar på svar från kommunen om markanvisning. 

   

 


