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1. Mötets öppnande 
Ordföranden inleder sammanträdet genom att hälsa samtliga mötesdeltagare välkOlDl1a. 

2. Godkännande av dagordningen 
Under dagordningens punkt övriga frågor kon1l11er ordföranden att infonnerar om två 
inbjudningar och socialchefen kounner att infonnera om nya riktlinj er för 
biståndsbedömningar. 

Rådet beslutar att godkänna utsänd dagordning. 

3. Information från tekniska förvaltningen 
Under sannnanträde i kommunala pensionärsrådets arbetsutskott den 14 febmari 2012 
redovisades önskemål om att vid övergångsstället mellan A-huset och Lidl sätta upp 
blil1kskyltar. Rådet beslutade då att föra frågan vidare till tekniska förvaltningen. Christian 
Ghaemi (MP), miljö- och tekniknämnden, infOlmerar om att en trafIkgmpp sanllas och pratar 
om trafIksäkerhet. TrafIkgruppen föreslår att övergångsstället flyttas längre ned, ur 
säkerhetssynpunkt. 

Christian Ghaemi (MP), miljö- och tekniknämnden, föreslår att en lista skapas över vilka 
frågor som tas upp och vilka frågor som åtgärdas på kommunala pensionärsrådets 
sa!11l11ant:räden. 

4. Rapport uppsökande verksamhet 
Ann-Christin Bometeg (ombudsmanJäldre/handikappade) och SusaJ.me Edholm Hultgren 
(aJ.lhörigkonsulent) informerar om projektet uppsökaJ.lde verksaniliet som har varit mycket 
positivt. Uppsökande verksaniliet handlar om att de personer som är 75 år eller äldre och bor i 
Håbo konunun har blivit erbjudna att få il1fonnation om vilka möjligheter till stöd, service, 
sociala kontakter och aktiviteter som flnns i k011l1nunel1. Totalt är det omkring 911 personer 
som är över 75 år (många är dock makar vilket innebär att omkring 700 brev skickades ut). 
Responsen från deltagarna haJ.' varit mycket positiv. Anu-Christin Bometeg 
(ombudsmanläldrefhandikappade) och Susanne Edhohn Hultgren (aJ.Jhörigkonsulent) tackar 
samtliga föreningar som har medverkat i projektet. 

Uppfattningen är att många är mycket nöjda med k011l1nunen. Färdtjänst, ledsagning, boende 
och bostadstillägg är viktiga delaJ.' men det har visat sig att många inte har sökt något av fyra 
ovanstående altemativ. Boendet är en komplicerad fråga och det som diskuteras mest. 
Dalängen ligger för lång borta aJ.Jser en del. 

Ordföranden info11llerar om att boendefi·ågaJ.l ska vara en stående punkt på k011l1nunala 
pensionärsrådets saunnanträden framöver. 

5. Utbildningsdag 
Utbilduiugsdag för kommunala pensionärsrådet inleds med följande progranJ: 

MAS angående demensriktlinjer, 
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Hur mall arbetar med geriatriska frågor på vårdcentralen, tips ges om internetsidan 
internetmedicin.se för olika sjnkdomstillstånd, 
Palliativa enheten, 
Senior Aleli och palliativt register, _ 

Presentation från infOlmation angående Palliativa enheten samt senior alert och palliativt 
register bifogas protokollet. 

Kommunala pensionärsrådets sallUnanträde återupptas. 

6. Information om Projekt Golden Age 
Socialchefen informerar om att Uppsala universitet startar ett äldreforskningsprojekt som 
handlar mycket om etik i vården och genomförande av etikronder på boenden. Det dock oklart 
vad kostnaderna för projektet kommer att bli och om projektet kommer att få pengar för detta, 
varför det ännu osäkert om projektet kan genomföras, Håbo kommun har meddelat sitt 
intresse för äldreforskningsprojektet så här långt i processen. 

7. Sveriges bästa socialtjänst! Vad hände 2011? 
Socialchefen delar ut ett informationsblad om vad som har hänt inom äldreomsorgen år 2011. 
Under år 2011 har följande förändringar skett: 

En stor del av personalen har utbildats i taktil massage 
All personal har utbildats idemensvård 
En undersköterska på Pomona har läsecirklar med de boende valje vecka 
Pomonas "hotellfrukost" 
Hemsjukvården har organiserats om vilket gett bättre kontinuitet 
Senior Alert har införts 
Ny- och omdelegeringal' inom hemsjukvården 
Förbättringsarbetet har påbörjats kring inkontinensvården 
Lokal överenskommelse mellan hemsjnkvården och vårdcentralerna hal' utal'betats 
Vårdplanering via videokonferens 
Salnordnad individuell plall (SIP) började införas 
Beslut om utökad fårstjänst till 6 mil 
Biståndsbedömalua har utbildats i salutogent förhållningssätt 
Alla verksanlheter har kvalitetsdeklarationer 

Socialchefen infornlerar om att man har anställt en ny chef i hemtjänsten som öveliar den 1 
juni 2012. 

8. Information om hjärtstartare 
Socialchefen wOlmerar om att hjärtstartare har kommit på plats och nu fmns tillgängliga på 
flera ställen. En grupp på omkring 12 personer kOllliner inledningsvis att utbildas i 
hanteringen av hj ärtstalial·e. 

Inbjudan till utbildning i hallteringen av hjälistalial'e kommer att ske vid senare tillfalle. 
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9. Information om bokslutet 
Socialchefen informerar om årsredovisningen och bokslutet för år 2011. Socialnämnden 
redovisade ett underskott om 1,3 mkr mot budget. Äldreomsorgen är den verksamhet som går 
mest minus medan familjeomsorgen är den verksamhet som går mest plus. 

Socialchefen informerar om socialnämndens måluppfyllelse. Målen kan dock inte mätas på 
grund av för få svarande i SKL:s mätning. Socialförvaltningen kommer att utföra en egen 
brukarenkät till alla hemboenden och återkOlmner med svarsfi:ekvens. 

Socialchefen informerar om att de demenssjuka som flyttat in på Dalängen under året har 
varit yngre än tidigare. 

Ordförande informerar om att revisorerna arbetar med att granska bokslutet. Ordföranden 
infonnerar om Håbo komm11l1s bokslut som visar ett resultat på plus 29 700 000. Nästan alla 
nämnder har gått plus minus noll vilket är mycket positivt och bra. 

Ordföranden informerar om en liten ökning av skatteintäkter samt att budgeten för år 2012 i 
nuläget ser bra ut. Planering av budget fOr år 2013 samt omvärldsanalys fOr år 2013 måste 
påbörjas. Viktiga frågor för budgeten år 2013 är ökade driftskostnader för Solängen, nya LSS 
boenden och demensteam. 

10. Rapport kring Solängen 
Arbetet följer tidsplanen. Ordföranden tar upp frågan om att eventnellt plantera ett träd i 
trädgården på Solängen med anledning av "prinsessfödelsen" . Detta uppskattas mycket 
positivt av kOlmnunala pensionärsrådet. 

11. Övriga frågor 
Ordförande infOlmerar om inbjudan från Regionförb11l1det Uppsala län till konferensen "Nu 
eller aldrig!". Konferensen äger rum den 27 april 2012 i Uppsala och deltagama anmäler sig 
via sekreteraren i komm11l1ala pensionärsrådet. Ordförande infOlmerar även om en inbjudan 
till Äldreriksdagen som äger rum den 19-20 april 2012 på Stockhohn Waterfront Congress 
Centre. 

Socialchefen infOlmerar om att nya riktlinjer ska tas fram för biståndsbedömning. En fr'ån 
varje organisation inbjuds till att delta. 

12. Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet klockan 14.00. 
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