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Tid och plats Kl. 18:30, Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Karl–Henrik Nanning (M)ordförande, socialnämnden 
Karl–Erik Andersson, SPF 
Gun–Britt Renefalk, SPF 
Maj Ångman, PRO 
Monica Borg, PRO, tjänstgörande ersättare för Sune Lovén, PRO 
Arvid Rönnholm, Finska Föreningen 

Övriga närvarande  

Ersättare Ingrid Andersson (S), socialnämnden, tjänstgörande ersättare 
Agneta Hägglund (S), kommunstyrelsen, tjänstgörande ersättare 
Roza Babec, SPF, tjänstgörande ersättare 
Arvo Väisänen, Finska Föreningen, tjänstgörande ersättare 

  
Tjänstemän Thomas Brandell, socialchef 

Ann-Christin Borneteg, ombudman/äldre/handikappade 
Lena Fertig, sekreterare 

  

Justering  

Justerare Gun-Britt Renefalk, SPF 

Tid och plats 2010-10-07, Socialförvaltningens kansli 

  

  

  

  

Underskrifter  

 

 Sekreterare 

Lena Fertig 

 

 

 

 Ordförande 

Karl-Henrik Nanning (M) 

 

 

 

 Justerare 

Gun-Britt Renefalk, SPF 
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Godkännande av dagordning 
Dagordning kompletteras med fråga om förvaltningens svar på motion gällande 
kvalitén på maten inom äldrevården. 

 Rådet godkänner därefter dagordning för dagens sammanträde. 

Information om överlämnandet av Pomona Hus 2 till Attendo AB 
Socialchefen informerar om Attendo AB:s övertagande av Pomona Hus 2 har 
fungerat bra med undantag av en del bekymmer med IT-uppkopplingar de 
första veckorna. 

 Rådet enas om att entreprenadavtal, daterat 2010-04-08 nr UH-09-13 ska 
kompletteras till protokollet. 

Information kring delårsbokslut per 31 augusti 2010 
Förvaltningens prognos visar ett 0-resultat för socialnämnden. Ett underskott 
finns inom äldreomsorgen medan individ- och familjeomsorgen visar på ett 
överskott. Hemtjänst är det område som ökat mest under året. Orsaken är brist 
på platser i särskilt boende vilket medför att ett ökat antal personer behöver 
mycket hjälp i hemmet. Inom individ- och familjeomsorgen har institutionsvård 
vuxna, familjehem och köpta behandlingsaktiviteter varit lägre än vad som 
förväntades när budgeten fastställdes. Prognosen för försörjningsstöd är baserad 
på den genomsnittliga kostnaden per månad hittills i år. Riksfärdtjänst visar på 
ett underskott och trolig anledning kan vara att alla storhelger ligger i första 
halvåret. 

 Rådet noterar att det inte finns några mål uppsatta för år 2010 när det gäller 
anhörigstöd, vilket rådet anser vara ett viktigt mål att ta med. 

Rapport kring kundval 
Av totalt cirka 250 brukare så har Rindlags som är störst leverantör cirka 15 tal 
kunder. Hushållsnära Tjänster AB har sagt upp sitt avtal med Håbo kommun då 
dom endast hade en kund som hade stora behov. 

Information om uppförandet av nya äldreboendet 
Förfrågningsunderlag är planerat att vara klart i mitten av oktober år 2010. 
I samband med detta planeras ett stort möte med alla intressenter och utvär-
dering av anbud ska ske i december år 2010. Partnering är en projektform som 
öppnar upp att inkomma med synpunkter. Äldreboendet på Dalängen planeras 
att stå klart under år 2012 och då är det dags att börja planera nästa äldreboende. 

 Rådet föreslår att inbjudan ska ställas till kommunala handikapprådet om att 
välja en representant till att ingå i byggprojektets utökade referensgrupp. 
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Taxor och avgifter i vårdboende, till exempel matkostnader vid 
hemmavistelse 
Socialchefen informerar att den faktiska matkostnaden reduceras, anmälan 
ska dock göras sju (7) dagar i förväg att hemmavistelse är inplanerad.  

Upphandling av riksfärdtjänst och färdtjänst 
Sedan 2007-04-01 har Håbo kommun haft ett avtal med Bålsta taxi för utför-
ande av färdtjänstresor och riksfärdtjänst för kommunens räkning. 
Avtalet är förlängt två gånger och sträcker sig nu till 2011-03-01 utan möjlighet 
till ytterligare förlängning, varför ny upphandling av entreprenör är nödvändigt. 
Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet ska ges möjlighet 
att inkomma med synpunkter som kan kompletteras till de förfrågningsunderlag 
som ska tas fram inför upphandling av dels riksfärdtjänst och dels färdtjänst var 
för sig. 

 Rådet reserverar sig mot förslag att Riksfärdtjänst ska upphandlas separat 
och inte tillsammans med färdtjänst. 

Övriga frågor 

 Rådet frågar efter förvaltningens svar på motion om kvalitén på maten inom 
äldrevården. 

Socialchefer meddelar att förvaltningens svar på motion ska redovisas till rådets 
kommande sammanträde i november. 
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