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Tid och plats Kl. 09:00 måndagen den 19 september 2016, Kalmarrummet, Kommunhuset, 

Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 
Lisbeth Bolin (C) 
Ann-Christin Borneteg, PRO 
Irene Lundbäck, PRO 
Yvonne Lindström, SPF 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen 
Arvid Rönnholm, Finska föreningen 
 

Övriga närvarande  

Ersättare Kurt Hedman (S) 
Eva Staake (S) 
Agneta Hägglund (S) 
Monica Borg, PRO 
 

  
Tjänstemän Thomas Brandell, socialchef 

Ulrika Wahlstrand, enhetschef §§ 40, 47 
Sara Widströmer, sekreterare 
Vipul Vithlani, ekonomichef § 36 
 

Övriga Jan Håkansson, polisen Enköping-Håbo § 37 
  

Justering  
Justerare Gun-Britt Renefalk 

Tid och plats Fredagen den 22 september 2016, Kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 33-47 
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Ordförande 
 

  

Carina Lund  

Justerare 
 

 

Gun-Britt Renefalk 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(17) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-19  

Kommunala pensionärsrådet 
 
 

 

 
Innehållsförteckning 
§ 33 

Mötets öppnande ........................................................................................................... 3 

§ 34 
Föregående protokoll ..................................................................................................... 4 

§ 35 
Tillfälligt äldreboende ................................................................................................... 5 

§ 36 
Nytt permanent äldreboende.......................................................................................... 6 

§ 37 
Information från polisen, Jan Håkansson ...................................................................... 7 

§ 38 
Gemensam överförmyndarnämnd ................................................................................. 8 

§ 39 
Rapport kring sommaren ............................................................................................... 9 

§ 40 
Information om Projekt Trygg hemgång, Ulrika Wahlstrand ..................................... 10 

§ 41 
Projekt Tekniska hjälpmedel ....................................................................................... 11 

§ 42 
Logoped ....................................................................................................................... 12 

§ 43 
Färdtjänst ..................................................................................................................... 13 

§ 44 
Pomona, drift hus 2 ..................................................................................................... 14 

§ 45 
Valfrihet mellan hus 2 och 4 ....................................................................................... 15 

§ 46 
Plommonvägen 8 och 10 ............................................................................................. 16 

§ 47 
Övriga frågor/ärenden ................................................................................................. 17 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(17) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-19  

Kommunala pensionärsrådet 
 
 

 

 

§ 33   

Mötets öppnande 

Gun-Britt Renefalk väljs till justerare av dagens protokoll.  

Dagordningen fastställs med tillägg för följande punkter:  

• Trygghetsrådet 
• Sociala förturer på lägenheter 
• Mobilt äldreteam 
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§ 34   

Föregående protokoll 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
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§ 35   

Tillfälligt äldreboende 

Thomas Brandell, socialchef, informerar om att kommunen nu avbryter de 
planer som funnits på ett tillfälligt äldreboende på Dalvägen. Detta beror på 
att modulföretagen har 14-18 månaders leveranstid, vilket innebär att det tar 
så lång tid att det inte längre är aktuellt.  Likaså bedömdes marken behöva 
pålas, vilket också försvårar projektet eftersom tillfälligt bygglov då inte kan 
ges.  

Kommunen har träffat Enköpings kommun för att se om det går att hitta en 
lösning i samarbete med dem. Sannolikt kommer kommunen köpa tillfälliga 
platser i Enköping vid behov. För närvarande har det varit ett ganska stabilt 
och lågt antal människor i kö till särskilt boende.  

Agneta Hägglund (S) påpekar att det finns en tomt på norra Ullevi, där ett 
korttidsboende med rehab och dagverksamhet skulle kunna placeras. 
Kommunala pensionärsrådet bedömer att detta vore en bra placering för ett 
korttidsboende samt att det vore bra att på detta sätt separera korttidsboendet 
och dagverksamheten från det särskilda boendet. 

Gun-Britt Renefalk påtalar bristen på platser för avlastning till personer som 
vårdas av anhörig eller närstående. Ett korttids- och avlastningsboende på 
norra Ullevi skulle avsevärt underlätta för närstående och anhöriga.   
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§ 36   

Nytt permanent äldreboende 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet avseende 
genomförande av ett särskilt boende vid Kyrkcentrum till förvaltningen för 
att belysa för- och nackdelar med byggande i egen regi i förhållande till 
externt ägande samt ekonomiska konsekvenser. Förvaltningen ska också 
inhämta synpunkter från Kommunala pensionärsrådet KPR och Kommunala 
handikapprådet, KHR.  

Ekonomichef Vipul Vithlani närvarar vid sammanträdet och informerar om 
vad förvaltningens utredning lett fram till. Handlingarna i ärendet kommer 
att skickas ut till råden för synpunkter och synpunkterna ska vara 
kommunen tillhanda senast 2016-10-07.   
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§ 37   

Information från polisen, Jan Håkansson 

Sammanfattning  
Jan Håkansson från polisen Enköping-Håbo informerar om aktuell 
brottsstatistik och olika typer av brott i kommunen.  

Skadegörelse 
Generellt lägger Håbo kommun mycket resurser läggs på ungdomarna, 
vilket ger gott resultat när det gäller brott som skadegörelse och klotter.  De 
brott som ändå sker i kommunen begås i stor utsträckning av ungdomar från 
angränsande kommuner.  

Inbrott 
Kommunens närhet till Västerort i Sthlm gör att Håbo ligger i ett utsatt läge 
med tanke på inbrott. Fungerande grannsamverkan och hundar dock är det 
bästa sättet att undvika inbrott.  

Misshandel 
Två grupper av människor är drabbade av misshandelsbrott. Dessa grupper 
är ungdomar (ungdomsbråk) och alkoholpåverkade unga vuxna i krogmiljö. 
Det är ytterst sällan äldre drabbas av misshandel.  

Åldringsbrott 
Åldringsbrott förekommer till och från i kommunen. Brotten går ofta ut på 
att lura en snäll äldre person att hjälpa till med något och därefter lura till sig 
personens tillhörigheter. Dock är det inte så många sådana brott som begås 
som man kan tro utifrån medierapporteringen. Rådet för att minimera risken 
är att vara mindre hjälpsam och mer misstänksam. 

ID-kapning  
Denna kategori av brott innebär att brottslingen får tag i en persons 
personuppgifter och nyttjar dessa för att exempelvis ansöka om lån i 
personens namn. Man vittjar också personens postlådor för att denne inte 
ska märka de brev som kommer från lånebolagen. För att minska risken att 
drabbas av detta bör man hålla koll på posten genom låsbara brevlådor samt 
kontakta kreditupplysningsföretag för att se vad som händer där kring ens 
person.  
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§ 38   

Gemensam överförmyndarnämnd 

Thomas Brandell informerar om att frågan om en gemensam 
överförmyndarnämnd tas upp i kommunfullmäktige på måndagen den 26 
september. Sannolikt kommer fullmäktige då hemställa om att kommunen 
blir del av den gemensamma förvaltningen från 2017 och av nämnden från 
2019.  
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§ 39   

Rapport kring sommaren 

Thomas Brandell informerar om att det under sommaren har varit svårt att 
hitta vikarier till hemtjänsten, men lättare till boendena.  

Det blir generellt sett allt svårare med rekrytering av vårdpersonal. Till 2030 
kommer 250-300 personer behöva rekryteras enbart på grund av att 
kommunen blir äldre. Därutöver finns en naturlig personalomsättning som 
behöver mötas upp. Kommunen behöver därför konkurrera bättre om 
arbetskraften. När det gäller löner konkurrerar kommunen väl, men 
arbetstider och verksamhetsinnehåll behöver ses över.  

Irene Lundbäck framhåller att befintliga scheman med delade arbetspass och 
tjänstgöring varannan helg upplevs synnerligen negativt med påföljd att 
personal slutar och söker andra arbeten. 

Gun-Britt Renefalk informerar om att flera personer varit missnöjda med 
vården under sommaren på Solängen. Detta på grund av bristande respekt 
för de äldre på boendet. Thomas Brandell informerar om att detta ska ses 
över.  
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§ 40   

Information om Projekt Trygg hemgång, Ulrika 
Wahlstrand 

Ulrika Wahlstrand, enhetschef, informerar om projektet Trygg hemgång. 
Projektet startade i månadsskiftet april/maj, en period när ingen 
inledningsvis behövde tas hem från sjukhus. Den första brukaren blev 
därmed ett undantag och togs istället hem från korttidsboendet. Detta blev 
dock ett lyckat försök. 

Hittills har 14 personer fått insatser från projektet i varierande grad och 
responsen har i huvudsak varit positiv. Projektet har också fortsatt att ta hem 
några ytterligare personer från korttidsboendet och det verkar också som att 
det kanske är där man kommer lyckas allra bäst.  
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§ 41   

Projekt Tekniska hjälpmedel 

En skriftlig rapport kring projektet Tekniska hjälpmedel har skickats ut till 
rådet tillsammans med kallelsen.  

Fråga uppkommer om vem som betalar byte av låsen i 
hyres/bostadsrättsföreningar vid eventuell nyckelfri hemtjänst. Lisbeth 
Bolin (C) informerar om att man sannolikt inte behöver byta ut låsen, men 
tar dock med sig frågan för att reda ut den ytterligare.  
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§ 42   

Logoped 

Sammanfattning  
Lisbeth Bolin (C) informerar om att frågan om logoped på distans har varit 
uppe i den politiska närvårdsgruppen. Det har dessvärre varit svårt att få 
positiv respons från landstinget. Lisbeth Bolin (C) har därför kontaktat de 
landsting som redan använder denna modell för att se om tjänsten skulle 
kunna köpas in därifrån. Svar inväntas för närvarande.  
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§ 43   

Färdtjänst 

Kommunala pensionärsrådet efterfrågar information om hur arbetet med en 
länsgemensam sambandscentral fortgår. Thomas Brandell informerar om att 
Östhammar, Tierp och Älvkarleby har tackat nej till fortsatt medverkan, 
medan Håbo är med i den fortsatta utredningen av frågan.  
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§ 44   

Pomona, drift hus 2 

Thomas Brandell informerar om att domen avseende den överklagade 
upphandlingen av driften av Pomona, hus 2, ännu inte har kommit. Enligt 
information från förvaltningsrätten har ärendet lämnats till en domare för två 
veckor sedan. Förhoppningen är att beslut därmed fattas snart.  

Det finns tre potentiella utfall av domen; att kommunen får rätt, att 
kommunen borde ha gett tilldelningsbeslut till en annan anbudsgivare eller 
att upphandlingen ska göras om. Kommunen är ansvarig för verksamheten 
på Pomona hus 2 från och med den 1 januari 2017 om frågan inte är utredd 
tills dess.  
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§ 45   

Valfrihet mellan hus 2 och 4 

Kommunala pensionärsrådet påpekar att valfriheten mellan Pomona hus 2 
och hus 4 inte fungerar. Detta eftersom en person nekats vårdplats då denne 
tackat nej till placering i det ena huset eftersom personen istället önskade 
plats i det andra huset. Detta efter att ha vistats en längre tid på 
korttidsboendet.  

Thomas Brandell informerar om att det, så länge det inte finns 
platsöverskott, inte går att ha en total valfrihet. Dock finns det inget som 
hindrar att man istället kunde ha låtit nästa person som står i kö till en 
vårdplats få ovanstående persons plats på Pomona medan den aktuella 
personen bor kvar på korttidsboendet i avvaktan på ledig plats i önskat hus.  
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§ 46   

Plommonvägen 8 och 10 

Kommunala pensionärsrådet påpekar att hyreshöjningen på Plommonvägen 
8 och 10 blir så stor att den belastar många av de boende hårt. Eftersom 
anledningen till höjningen var att biståndsbedömningen togs bort och 
kommunen därmed inte längre kunde dra av momsen på lägenheterna undrar 
rådet om det inte vore bättre att återinföra biståndsbedömningen.  

Thomas Brandell informerar om att då lägenheterna är färre än vad som 
efterfrågas kommer biståndsbesluten inte kunna verkställas i tid. Detta i sin 
tur kommer att ge kommunen viten. Dessutom finns det ingen anledning att 
biståndsbedöma lägenheterna, då det inte är någon reell skillnad mellan 
dessa och vanliga lägenheter.  

Kommunala pensionärsrådet anser att för- och nackdelar med 
biståndsbedömning behöver utredas på nytt. Lisbeth Bolin tar med sig 
frågan till vård- och omsorgsnämnden.  
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§ 47   

Övriga frågor/ärenden 

Trygghetsrådet  
Yvonne Lindström frågar om pensionärsföreningarna skulle kunna ingå i 
trygghetsrådet. Carina Lund informerar om att frågan är under behandling 
för närvarande och kommer därför att återkomma i ärendet.  

Sociala förturer  
Gun-Britt Renefalk frågar om det finns sociala förturer för lägenheter i 
kommunen. Thomas Brandell informerar om att 5 % av Håbohus bestånd 
kan användas till sociala förturer, vilket framgår av ägardirektiven. 
Dessutom diskuteras möjligheten att ha samma krav med i upphandlingar av 
kommande byggnationer.  

Mobila äldreteam 
Ulrika Wahlstrand, enhetschef, informerar om att landstinget har beslutat 
införa mobila äldreteam som ger hembesök av läkare, i samarbete med 
hemsjukvården, så väl akut som planerat. Det finns medel avsatt för detta. 
Projektet startar med Heby som pilotkommun. Därefter blir Håbo nästa 
kommun att gå in i projektet.  

Vård- och omsorgsnämndens internbudget 
Agneta Hägglund (S) påpekar att när vård- och omsorgsnämnden ska anta 
sin internbudget bör denna först ha hunnit passera kommunala 
pensionärsrådet. Thomas Brandell informerar om att budgeten kommer tas 
upp i nämnden i november och att kommunala pensionärsrådets 
arbetsutskott kallas till överläggning före vård- och omsorgsnämndens möte.  
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