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§ 13   

Mötets öppnande 

Sammanfattning  

Irene Lundbäck väljs till justerare.  

Fem övriga frågor anmäls. Thomas Brandell anmäler att han vill informera 

om läget inför sommaren. Kommunala pensionärsrådet efterfrågar 

information om Trygg hemgång. Utöver dessa två frågor anmäler Carl-Erik 

Thulin tre frågor från föregående protokoll vilka han önskar uppföljning på, 

punkterna som avses är Hemsida för äldreboende, Måltidsguide och 

Nyckelfria dörrar. Med dessa tillägg under övriga frågor fastställs den på 

förhand utskickade dagordningen.  
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§ 14   

Föregående protokoll 

Sammanfattning  

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
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§ 15   

Gemensam överförmyndarnämnd 

Sammanfattning  

Thomas Brandell informerar om frågan om en gemensam 

överförmyndarnämnd. Ärendet har varit uppe på överförmyndarnämnden 

och frågan hanterades på kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-23. 

Kommunstyrelsen valde att ansöka till den gemensamma nämnden. 

Förhoppningen är att bli, om inte en del av den gemensamma nämnden från 

2017, i alla fall en del av den gemensamma förvaltningen 2017 och i så fall 

en del av den gemensamma nämnden 2019. Anledningen till en eventuell 

åtskillnad mellan nämnd och förvaltning är att det tillkommit information 

om att det finns juridiska hinder mot att upphäva nämnd mitt i en 

mandatperiod. Yvonne Lindström meddelar att detta var uppe på 

kommunala pensionärsrådets arbetsutskott och att de ställer sig positiva till 

en gemensam överförmyndarnämnd.  

Agneta Hägglund (S) redogör kort för vad som diskuterades i ärendet på 

kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-23.  
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§ 16   

Gemensam beställningscentral för färdtjänst - fortsatt 
utredning 

Sammanfattning  

På vård- och omsorgsnämnden senaste sammanträde beslutades det att 

utredningen i ärendet om en gemensam beställningscentral fortlöper. Dock 

har nämnden beslutat om tilläggspunkter, där vikten av att båda alternativ 

ska utredas ordentligt poängteras, liksom att villkoren för 

färdtjänstresenärerna inte ska försämras.  

Kommunala pensionärsrådet tycker inte att denna utredning borde 

genomföras. Thomas Brandell säger att förvaltningen är medveten om 

kommunala pensionärsrådets inställning, från förvaltningens och nämndens 

sida har dock en annan bedömning gjorts.  
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§ 17   

Höjning av högsta avgiften för äldreomsorg 

Sammanfattning  

Kommunala pensionärsrådet har inga invändningar mot kommunens planer 

på en höjning av den högsta avgiften för äldreomsorg.  
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§ 18   

Hyressättning Plommonvägen 8 och 10 

Sammanfattning  

Kommunala pensionärsrådet har inget att invända mot planerna på den 

successiva höjningen av hyrorna för de boende på Plommonvägen 8 och 10. 

Planen är att den första höjningen sker från och med juni 2016 och den 

andra från och med januari 2017, båda gångerna höjs hyran med 5,5 % 

vilket innebär 263-358 kronor i månaden. Gun-Britt Renefalk undrar om det 

har gått ut information om detta och Thomas Brandell svarar att det ännu 

inte gått ut någon information men att det kommer att komma.  
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§ 19   

Boende (särskilt boende, korttidsboende) 

Sammanfattning  

Thomas Brandell informerar om att kommunstyrelsen på sammanträdet 

2016-05-23 gav plan- och utvecklingsavdelningen i uppdrag att göra en plan 

för tomten för det planerade permanenta särskilda boendet vid Kyrkcentrum.  

Planen är att boendet ska rymma 60 platser. Thomas Brandell säger att han 

har en tanke om att av dessa 60 platser så behöver kanske 8 stycken bli 

korttidsplatser för demenssjuka. Övriga korttidsplatser ska också vägas in i 

planeringen liksom förrådsutrymmen för rehabilitering med mera.  

Gun-Britt Renefalk frågar Agneta Hägglund (S) om kommunstyrelsen var 

eniga gällande planerna att bygga ett särskilt boende vid Kyrkcentrum. 

Agneta Hägglund (S) svarar att de var eniga men var lite osäkra på antalet 

platser, planeringen för 60 platser innebär att bygget måste ske på höjden. 

Yvonne Lindström undrar när det planerade bygget förväntas bli klart. 

Thomas Brandell svarar att det bör vara klart hösten 2019 men att det är 

svårt att säga på grund av faktorer som eventuella överklaganden med mera. 

Gun-Britt Renefalk undrar hur planerna för korttidsboende ser ut. Thomas 

Brandell svarar att Håbohus samarbetar med tekniska avdelningen i frågan 

och att det blir en modullösning. Planen är att det ska vara klart i februari 

2017.  

Thomas Brandell meddelar att just nu så köper kommunen inte in 

korttidsplatser. Det är två till tre Håbobor och fem utsocknes som väntar på 

plats vilket är mindre mot vad det varit på ett tag. Yvonne Lindström frågar 

vad som hände med planerna på Åsvägen. Thomas Brandell svarar att vad 

det gäller äldreboende finns det inga planer på Åsvägen längre, däremot 

finns det funderingar kring modulboende på Åsvägen för nyanlända som fått 

uppehållstillstånd och ungdomar som flyttat hemifrån.  
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§ 20   

Projektgrupp kring nytt äldreboende: förslag till 
representanter från KPR 

Sammanfattning  

Vid kommunala pensionärsrådets arbetsutskott utsågs följande 

representanter att ingå i en projektgrupp kring byggandet av ett nytt 

äldreboende: 

SPF: Yvonne Lindström, ersättare Carl-Erik Thulin 

Anhörigföreningen: Gun-Britt Renefalk, ersättare Elisabeth Härlin,  

Finska föreningen: Arvid Rönnholm, ersättare Arvo Väisänen 

Från dagens möte utses även representanter för PRO.  

PRO: Irene Lundbäck, ersättare Monika Borg.  
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§ 21   

Uppföljning av LOV i hemsjukvården 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden fattade vid sitt senaste sammanträde beslut om 

att i nuläget inte införa LOV. Frågan var uppe på kommunala 

pensionärsrådets arbetsutskott som tycker att det var en bra utredning. 

Agneta Hägglund (S) uttrycker tacksamhet över att nämnden fattat ett sådant 

klokt beslut.  
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§ 22   

Personalenkät 

Sammanfattning  

Thomas Brandell informerade på kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 

om att förvaltningen skulle genomföra en personalenkät tre gånger per år 

vilket rådet skulle få kännedom om.  

Thomas Brandell redogör för resultaten av undersökningen. Gun-Britt 

Renefalk undrar om kommunen själv gjort enkäten, detta eftersom rådet 

tidigare uttryck önskemål om att enkäten görs av en oberoende part. Thomas 

Brandell svarar att det är kommunen som gjort enkäten. Alla medarbetare 

har haft möjlighet att svara på dessa frågor vi kommunens intranät. 

Svarsfrekvens var ganska låg, runt 35 %, och den varierade också inom 

olika områden. Att svarsfrekvensen varierade inom olika områden kan bero 

på att det är olika svårt för folk att svara inom olika verksamheter eller att 

marknadsföringen inte varit bra nog. Planen framåt är att personalenkäten 

ska rulla på och genomföras i maj, september och februari. Resultaten av 

enkäten sammanställs av Ida Ingemarsson på kommunikationsenheten. 

Thomas säger att man alltid kan fundera över att ta in ett oberoende företag, 

men dels kostar det pengar och dels kanske det inte behövs på denna nivå.  

Thomas Brandell och rådet diskuterar kring möjligheterna att öka 

svarsfrekvensen. Diskussionen fortsätter att handlar om möjligheten att ta in 

en fristående organisation men även vad som gjorts för att anonymisera 

uppgiftslämnarna.  
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§ 23   

Utbyggnadsbehov 2016-2025 

Sammanfattning  

Thomas Brandell informerar om att kommunen står inför stora 

utbyggnadsbehov när det gäller vårdplatser för äldre och att åtgärder för 

detta nu börjar komma igång. Till och med år 2025 beräknas 100 platser 

behövas och fram till och med år 2030 räknat från nu tros behovet ha ökat 

till 164 platser. Detta kommer att kosta. Utöver utbyggnadsbehovet innebär 

de nya platserna även ny personal vilket innebär att det kommer att bli 

många nyrekryteringar. Detta kommer att innebära en ökad konkurens om 

personal där Håbo kommun behöver se över hur de ska kunna konkurera.  

Agneta Hägglund (S) säger att om kommunen ska konkurera så måste det 

gälla arbetsförhållandena. Till exempel finns det kommuner som infört att 

vårdpersonal inom särskilda boenden jobbar 75% mot heltidslön. Det 

kommer inte att fungera att ha delade turer eller att dra ner på 

personaltätheten. Lönemässigt ligger Håbo kommun bra till, därför måste 

kommunen istället jobba för bättre arbetsvillkor. Agneta Hägglund (S) säger 

också att det på grund av allt detta är oroande att Håbo kommun har så hög 

personalrörlighet på 14%.  

Rådet diskuterar positiv marknadsföring för att få folk att jobba inom vård- 

och omsorg. Carl-Erik Thulin säger att hemtjänsten i Håbo kommun 

fungerar mycket bra och att det vore bra om de som arbetar och nöjda kan 

bidra till positiv marknadsföring. Thomas Brandell håller med Carl-Erik 

Thulin och säger att de bästa reklampelarna för verksamheten är den egna 

personalen vi sociala medier med mera. Gun-Britt Renefalk säger att detta är 

ett arbete och en utmaning som det behöver jobbas vidare med, men att det 

är en rolig och positiv utmaning.  
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§ 24   

Avvikelserapportering (tryckskador, fallskador) 

Sammanfattning  

Gun-Britt Renefalk informerar om att denna fråga diskuterats tidigare, både 

på föregående sammanträde och kommunala pensionärsrådets arbetsutskott. 

Det som kommunala pensionärsrådet vill betona är vikten av att de 

utredningar som genomförs faktiskt följs upp. Thomas Brandell säger att 

förvaltningen är medveten om detta och att det kommer ske en uppföljning i 

november.  
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§ 25   

Färdtjänsten 

Sammanfattning  

Catrin Josephson, avdelningschef för avdelningen för stöd till vuxna, 

informerar om att förvaltningen fått i uppdrag från vård- och 

omsorgsnämnden att utreda möjligheterna till besparingar inom färdtjänst. 

Anledningen till detta är att kommunens kostnader inom färdtjänst har ökat 

de senaste åren. Syftet med utredningen är att uppnå en högre 

kostnadseffektivitet och en fortsatt god färdtjänst för resenärerna. 

Förvaltningen har utrett alla färdtjänstresor under perioden 2015-03-01 till 

och med 2016-02-29, en period på tolv månader. Fokus har legat på hur 

resenärerna använder sitt färdtjänstbeslut. Det finns två olika slags 

färdtjänst, så kallad "ordinär färdtjänst" och "arbetsresor". Arbetsresor 

innebär resor till och från daglig verksamhet som beviljas enligt 

färdtjänstlagen, denna typ av resor används av en liten andel som reser 

mycket. Förvaltningen har kommit fram till att det inte finns några 

möjligheter till besparing vad det gäller arbetsresor utan att besparingar 

måste ske för ordinär färdtjänst.  

Förvaltningen har kommit fram till tre förslag, bland annat en avgiftshöjning 

av egenavgifterna för färdtjänst som innebär att lägsta nivån höjs från 35 

kronor till 40 kronor och högsta nivån höjs från 105 kronor till 150 kronor. 

Förvaltningen föreslår också att reglera antalet färdtjänstresor till maximalt 

200 stycken per år samt att de ändrade reglerna i Riktlinjer för färdtjänst och 

riksfärdtjänst inkluderas. Detta sammantaget skulle innebära en besparing 

på cirka 300 000 kronor jämfört med nuläget.  

Ett alternativ som förvaltningen arbetat fram är också att begränsa antalet 

resor till 150 stycken per år, med möjlighet att vid särskilda skäl ansöka om 

ytterligare resor. Detta alternativ skulle innebära en samlad besparing på 

cirka 460 000 kronor per år. 

Förvaltningens förslag och utredningen har på uppdrag av vård- och 

omsorgsnämnden skickats till bland andra kommunala pensionärsrådet för 

synpunkter. Dessa synpunkter ska lämnas in skriftlig till 

socialförvaltningens kansli senast tisdagen den 7 juni 2016 klockan 13.00. 

Kommunala pensionärsrådet meddelar att de diskuterar om möjligheten att 

särredovisa arbetsresor. De ska komma in med sina synpunkter och tycker 

att det var en mycket bra utredning som förvaltningen hade presterat.  
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§ 26   

Delårsuppföljning 

Sammanfattning  

Thomas Brandell meddelar att det gjorts en delårsuppföljning per mars 2016 

samt en uppföljning per april 2016. Vård- och omsorgsnämnden har en 

nollprognos och socialnämnden ett överskott på 12,4 miljoner kronor.  

Carl-Erik Thulin undrar hur det ser ut med Budget 2017. Agneta Hägglund 

(S) redogör för vad som beslutades på kommunstyrelsens sammanträde 

2016-05-23 samt berättar kort om Båp, V och S budgetförslag gällande 

vård- och omsorg. Lisbeth Bolin (C) kommenterar kort alliansens 

budgetförslag gällande vård- och omsorg. Tre budgetförslag ska upp till 

kommunfullmäktige. Detta på grund av det parlamentariska läget. Båp, V 

och S samt alliansen lämnade in sina budgetförslag till kommunstyrelsens 

arbetsutskott, SD lade sitt budgetförslag på bordet på kommunstyrelsens 

sammanträde 2015-05-23.  
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§ 27   

Logoped via Skype 

Sammanfattning  

Thomas Brandell informerar om att kommunen har haft kontakt med 

landstinget i frågan om möjligheten att införa en logopedtjänst via Skype. 

På tjänstemannanivå är landstinget positiva till att gå vidare i samtal rörande 

detta. Torsdag 2016-05-26 har den politiska styrgruppen möte om närvård 

och diskussionen ska då tas vidare. Lisbeth Bolin (C) berättar att 

Västerbottens län arbetat med distanstjänster i fem år och att det fungerat 

väl. Lisbeth Bolin (C) menar att det kanske är något som går att koppla till 

teknikprojektet.   

Susanne Hultgren-Edholm berättar att Strokeföreningen, 

Parkinsonföreningen och Anhörigföreningen håller på att samordna för att 

söka pengar ur allmänna arvsfonden. Första tanken var att söka pengar till 

en logoped men nu är tanken att söka pengar till en projektledare för en 

mötesplats där alla kan samlas och kommunicera efter sina förutsättningar.  
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§ 28   

Möteslokaler Skeppet 

Sammanfattning  

Gun-Britt Renefalk redogör kort för vad som togs upp på kommunala 

pensionärsrådets arbetsutskott och säger att det som då diskuterades var hur 

det ser ut med lokaler överlag. Agneta Hägglund (S) säger att det är bra att 

Skeppet får vara kvar när kommunen nu ska hyra ut Skeppsgården till 

Annehills förskola. Carl-Erik Thulin frågar om kommunen har ett treårigt 

avtal för Skeppet och Thomas Brandell svarar att det stämmer.  
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§ 29   

Seniorstöd 

Sammanfattning  

Frågan angående seniorstöd uppkom på kommunala pensionärsrådets 

arbetsutskott. Flera seniorerar hade då efterfrågat seniorstöd vilket innebär 

att polisen via kommunen informerar om saker som är viktiga att tänka på 

för den personliga säkerheten med mera. 

Gun-Britt Renefalk har en skriftlig förfrågan från polisen som undrar om de 

finns underlag för att starta ett seniorråd i Håbo och Enköping. De som är 

intresserade av ett seniorråd kan anmäla sitt intresse genom att skriva under 

på den förfrågan polisen skickat ut. Kommunala pensionärsrådet kommer 

fram till att de ska skriva under och skicka in listan till polisen.  

Thomas Brandell föreslår att det skulle kunna vara en stående punkt på 

kommunala pensionärsrådets dagordning att Pia från polisen kommer och 

informerar. Kommunala pensionärsrådet tycker att det är ett bra förslag och 

vill att detta förs in på åtgärdslistan.  
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§ 30   

Byte av sammanträdestid i september 

Sammanfattning  

Sammanträdestiden den 14 september 2016 stryks, nästa sammanträde blir 

istället klockan 9.00 den 19 september 2016.  
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§ 31 Dnr 2015/00345  

KPR Åtgärdslista 

Sammanfattning  

Kommunala pensionärsrådet går igenom åtgärdslistan. Alla punkter i 

åtgärdslistan anses vara behandlade under dagens sammanträde förutom 

punkten rörande teknikgruppen. Det har varit tyst från teknikgruppen och 

kommunala pensionärsrådet efterfrågar information. Thomas Brandell säger 

att han ska påminna Matilda Norell, som är projektledare för 

teknikprojektet, om att kalla till möte/informera.  

En ny punkt ska föras till åtgärdslistan gällande att kolla om Pia från polisen 

kan komma till kommunala pensionärsrådets sammanträden för regelbunden 

information.  
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§ 32   

Övriga frågor/ärenden 

Sammanfattning  

Sommarläget 

Thomas Brandell informerar om att det varit påtagligt svårare att rekrytera 

personal inför sommaren. Detta innebär att det kommer vara lägre 

sjusköterskebemanning än normalt i sommar.  

Trygg hemgång 

Catrin Josephson informerar om att Trygg hemgång är igång. Teamet för 

Trygg hemgång kommer varje vecka och träffar handläggare och hittills har 

fem personer beviljats Trygg hemgång. Det har även fattats beslut om Trygg 

hemgång från korttidsboende. Catrin Josephson har än så länge inte hört 

annat än att de som beviljats Trygg hemgång är nöjda, det är dock svårt att 

utvärdera verksamheten efter så kort tid. Yvonne Lindström undrar hur de 

som har korttidsplatser utanför kommunen, köpta korttidsplatser, får Trygg 

hemgång. Catrin Josephson svarar att hon tänker sig att processen är 

densamma som i vanliga fall.  

Thomas Brandell föreslår att enhetschef Ulrika Wahlström kan komma till 

kommunala pensionärsrådets sammanträde i september och berätta mer om 

trygg hemgång.  

Uppföljning av tre övriga frågor från tidigare sammanträde 

Hemsidan: Carl-Erik Thulin berättar att en veckomatlista nu finns på 

hemsidan men att den inte är så lätt att hitta.  

Måltidsguiden: Carl-Erik Thulin undrar vad som hände med måltidsguiden, 

en fråga som var uppe på föregående sammanträde. Carl-Erik Thulin säger 

att det är viktigt som anhörig till boende att vara informerad för att kunna 

bemöta och vara konstruktiva i sitt bemötande, han berättar också att det 

under ett möte på Solängen uppkom en tanke om en anhöriggrupp. Gun-

Britt Renefalk tror att ett anhörigråd skulle vara bra på Solängen.  

Nyckelfria dörrar: Carl-Erik Thulin undrar hur frågan angående nyckelfria 

dörrar ska följas upp och betonar att det är en viktig trygghetsfråga. Thomas 

Brandell svarar att detta är en fråga som borde höra hemma i teknikgruppen. 

Gun-Britt Renefalk önskar politiker, tjänstemän och ledamöter en riktigt bra 

sommar. Agneta Hägglund (S) och Lisbeth Bolin (C) instämmer.  

 

 

 


