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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Datum 

2013-09-26 

Kommunala pensionärsrådet, KPR 

JUSTERARE 

1. Val av justerare 
Rådet utser Gun-Britt Renefalk (Anhörigföreningen) till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen kompletteras med följande punkter: 

• Information om det svar som har skickats från ordföranden och 
socialchefen på inkommet brev om önskan om att återbesätta 

ombudsman för äldre och funktionsnedsatta i Håbo kommun 
(informationen redovisas i protokollets punkt 4). 

• Delårsbokslut (informationen redovisas i protokollets punkt 3). 

Rådet beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg. 

3. Budget 2014 
Ordföranden informerar om att det i juni 2013 beslutades om kommunens 
budget för år 2014. Socialnämnden har en budgetram om 239605000 
kronor att förhålla sig tilL Fullmäktige har beslutat om följande 
prioriteringar inom socialnänmdens budgetram: 

• Rehab: 1,0 sjnkgynmast/arbetsterapeut, transpOltkostnader samt 
ökade inköp av tekniska hjälpmedel 

• Färdtjänst: ökat resande pga. ett ändrat regelverk 
• Hemsjukvård: 2,0 sjuksköterska, förbandsmaterial mm 
• Handläggning äldreomsorg: ökad volym som behöver 

biståndsbedömning 
• Solängen- särskilt boende: anpassning till helårsdrift med 30 platser 

from 1 januari, 40 platser from 1 juli 
• Solängen - särskilt boende, natt: anpassning till helårsdrift med 30 

platser from 1 januari, 40 platser from 1 juli 
• LSS-boende Dalvägen: start 1 augusti 
• Demensteam 
• Ledsagning 

Kostnaderna för Hirdtjänst ökat på grund av de förändringar som har skett i 
regelverket. Ordföranden informerar om inkommen fråga från pensionärer 
om önskan att kunna åka buss gratis mellan till exempel klockan 09.00 och 
klockan 15.00. Ordföranden kommer att föra en dialog med UL om detta i 
samband med att kommunstyrelsen träffar UL den 8 oktober 2013. Om UL 
motsätter sig förslaget så skulle en utredning kunna visa vad det kostar om 
Håbo kommun istället betalar. Ordföranden ser möjligheter att kunna sänka 
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fårdtjänstkostnaderna samt ge bättre service får kommunens äldre och 
ungdomar. 

Arvo Väisänen, Finska föreningen, anser att det har blivit svårare att betala 
för sin resa när man åker med UL. Ordföranden tar med sig synpunkten till 
kommande diskussioner med UL. 

Socialchefen informerar om socialnämndens delårsbokslut. Delårsbokslutet 
ser bra ut och visar ett överskott om cirka 20 miljoner kronor för 
kommunen. Socialtjänsten redovisar ett underskott om 3,8 miljoner kronor. 
Socialtjänsten har haft höga kostnader för hemtjänst och ser därmed över 
hur detta skulle kunna förändras samtidigt som det är bra kvalite. 
Socialtjänstens höga utgifter beror även på att mer privat hemtjänst har 
köpts. Även kostnaderna för Dalängen har varit höga på grund av extra 
bemanning till svårt sjuka boende. 

Ordföranden informerar om att kommunfullmäktige har beslutat att gå i 
borgen för Dalängen vilket kommer att sänka kostnaderna med 800 000 
kronor. Detta kan leda till sänkta hyror på sikt. Håbo kommuns 
ekonomichef har fått i uppdrag att se över möjligheterna att i ett senare 
skede köpa loss lägenheterna. 

Socialchefen informerar om att socialtjänstens budgetunderskott har 
inneburit att verksamheten har fått spara in på vikarier samt att inte starta 
projektet med en grupp för yngre demenssjuka. 

Maj Ängman, PRO, ställer frågan om hur det har gått med den kostnad som 
eventuellt skulle betalas för verksamhetens icke verkställda beslut enligt 
SOL och LSS. Socialchefen meddelar att socialförvaltningen har gjort en 
överklagan och att svar nu inväntas från Kammarrätten. Om Kammarrätten 
beslutar utefter förvaltningsrättens beslut så måste socialförvaltningen betala 
avgiften. 

Ordföranden informerar om att ju bättre resultat verksamheten har per den 
31 december 2013, desto mindre behöver kommunen låna år 2014. Håbo 
kommun kommer att få 31 miljoner kronor i försäkringspengar för förskolan 
Junibacken som tidigare brann ned. 

4. Information om uppdrag för ombudsman 
Socialchefen informerar om det brev som inkom från HSO i februari 2013 
angående behov av ombudsman för äldre och funktionsnedsatta i Håbo 
kommun. Socialchefen och ordföranden ber om ursäkt att svaret på brevet 
har dröjt. I det inkomna brevet uttrycks önskan om att tjänsten som 
ombudsman för äldre och funktionsnedsatta ska återbesättas. Ordfciranden 
och socialchefen har i ett brev svarat att tjänsten kommer att återbesättas 
men att när det gäller tjänstens innehåll så pågår diskussioner om att vidga 
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uppdraget till att omfatta hela socialtjänsten. Beslut i frågan är inte fattat 
ännu. Tjänsten kommer troligen att vara förlagd till socialförvaltningen 
inledningsvis men eftersom en översyn av kommunens nämndsorganisation 
pågår kan det finnas anledning att återkomma till frågan om var denna tjänst 
lämpligen är placerad. 

En halvtidstjänst kommer således att rekryteras och socialchefen ställer 
frågan till pensionärsrådet om hur de ser på förslaget att den nya 1jänsten 
innebär att vara ombudsman för hela socialtjänstens verksamhet. Gun-Britt 
Renefalk, Anhörigföreningen, meddelar att förslaget är ok men motsätter sig 
att en halvtidstjänst ska hinna med att vara ombudsman för hela 
socialtjänstens verksamhet. En tjänst om 50 procent blir för litet för det 
uppdraget och kan ilmebär att det blir mycket splittrat för den anställda. 
Socialchefen tar med sig denna synpunkt. 

Arvo Väisänen, Finska Föreningen, anser att det vid rekrytering aven ny 
ombudsman borde anses meriterande att tala det finska språket. 
Socialchefen informerar om att Håbo kommuns verksamhetsutvecklare för 
Finskt förvaltningsområde kommer att starta en ny utbildning i finska för 
vårdpersonal. 

5. Information om öppnande av Solängens avdelning 3 
och 4 
Socialchefen infonnerar om att det är en liten efterfrågan på platser till 
Solängens avdelning 3 och 4. Socialförvaltningen avvaktar därför något 
med att öppna de nya avdelningama. Det krävs omkring 7-8 boende för att 
öppna avdelningarna för att det inte ska bli orimligt dyra platser. 
I mars 2014 öppnar en enhet, antingen en somatisk enhet eller en enhet för 
demenssjuka. Socialförvaltningen funderar ännu på vilken av enhetema som 
ska öppnas. Efterfrågan på demensavdelning är större än förväntat. 

Socialchefen meddelar att arbetet med ombyggnationen på Pomona i stort 
sett går bra även om det vid tillfallen har inneburit lite besvär. Fråga ställs 
om det är kö för att få en plats på Pomona. Socialchefen svarar att det inte är 
någon kö. 

Fråga ställs om en person som vårdar sin partner har möjlighet att få 
avlastning. Socialchefen meddelar att man har rätt till 10 timmar per månad 
och konstaterar att det finns ett behov av fler korttidsplatser. 

6. Byggnation av nya lägenheter 
Susanne Hultgren-Edholm, Anhörigkonsulent, nämner att det i tidningarna 
ibland skrivs att Dalvägen kommer att bli ett trygghetsboende och att denna 
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uppgift är felaktig. Ordföranden instämmer i att uppgiften är felaktig och 
meddelar att Dalvägen blir ett boende för personer som är 60 år och äldre. 

Ordföranden informerar om att förslag till detaljplan för Glastomten nu är 
ute på samråd. Tanken är att 100 nya lägenheter ska byggas på Glastomten. 
Antalet parkeringsplatser planeras vara få för att kunna bygga fler 
lägenheter. 

Vivi Sjöström, PRO, konstaterar att det krävs en hög årsinlcomst för att 
kunna få hyra en lägenhet på till exempel Skeppsvägen i Bålsta. 
Ordföranden informerar om att Håbohus tillåter att man kan inräkna sitt 
kapital när årsinkomsten beräknas, vilket tidigare inte var fallet. 

Maj Ångman, PRO, anser det förvånande att bostäderna är billiga i 
Enlcöping. Socialchefen ställer sig frågande till om det inte beror på att det 
är gamla lägenheter. Förvaltningen undersöker frågan. 

Arvo Väisänen, Finska Föreningen, ställer frågan om varför det inte byggs 
fler radhus. Ordföranden meddelar att det främst efterfrågas centrumnära 
lägenheter. Arvo Väisänen, Finska Föreningen, har hört önskemål om 
radhus och ordföranden tar med sig önslcemålet. 

Ordföranden informerar om att det finns två nya detaljplaneuppdrag som 
kOlmner att behandlas av kommunstyrelsen vid nästkommande 
sannnanträde. 

Yvonne Lindström, SPF, ställer frågan om det finns några planer på 
kooperativa hyreslägenheter. Ordföranden känner inte till sådana planer men 
kan ta upp detta med Håbohus. 

KOlmnentar framkommer att det tar långt tid att skapa nya bostäder. 
Ordföranden informerar om att samtliga kommunstyrelseordförande i länet 
tillsarmnans med landshövding Peter Egardt har skrivit under en 
avsiktsförklaring om 25 000 nya lägenheter i länet inom 5 år. Ordföranden 
informerar om att planarbetet tar tid enligt den plan- och bygglag som finns. 

Bernt Sahlberg, socialnänmden, lyfter tanken om att investera i solceller. 

7. Utbildningstillfälle 
Socialchefen ställer frågan till kommunala pensionärsrådet om det finns 
några tankar kring vilken typ av utbildning som sknlle vara intressant att 
fokusera på. Detta eftersom kommunala pensionärsrådet har rätt att delta i 
ett utbildningstilWille varje år. 

Pensionärsrådet kommer fram till följande förslag: 
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• Information kring samarbetet mellan landsting och kommun 
• Besök på Pomona, Solängen, Dalängen eller att följa arbetet i 

hemsjukvården 
.. Information från sjuksköterska om demens 
• Misshandel och alkohol bland äldre 
.. Patientsäkerhet 

Socialchefen får i uppdrag att ordna ett utbildningstillfålle. Om 
utbildningstillfållet blir i början av nästa år så får rådet två 
utbildningstillfållen år 2014. 

8. Övriga frågor 

Attendo 
Socialchefen informerar om att Attendos chefhar slutat på Attendo. En ny 
chef kommer att rekryteras. I december 2014 löper kommunens avtal med 
Attendo ut och ordföranden menar att en utvärdering måste göras. 
Socialchefen meddelar att viss löpande utvärdering sker via till exempel 
Håbo kommuns MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Vad gäller 
mediciner så har Attendos avvikelser minskat och verksamheten har gjort ett 
bra jobb gällande medicinavvikelsema. Vid senare tillfålle kommer även 
brukarundersökningar vilket ger information om hur det har gått (beroende 
på om svarsfrekvensen är hög). 

De mest sjuka äldre 
Socialchefen informerar om projektet "De mest sjuka äldre" som pågår i 
länet Rådet har i förväg delgivits handlingsplanen som gäller till och med år 
2014. Socialchefen går igenom projektets mål: 

.. Vård och stöd ska erbjudas på rätt tid och rätt plats 

.. Vård och stöd ska främja hälsa och välbefinnande genom ett 
preventivt och samordnat arbete 

.. Äldre ska erbjudas en värdig vård i livets slutskede 

Socialchefen infOlmerar även om projektets delmål. På kommande 
utbildningsdag för rådet kan socialchefen återkomma med handlingsplanen 
och hur kommunen ligger till. 

Ordföranden frågar rådet om det fungerar med vårdcentralerna vad gäller till 
exempel att boka tider. Rådet anser att det går bra att få tider på 
vårdcentralerna. 
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Drogtester för ungdomar 

Datum 

2013-09-26 

Socialchefen infOlmerar om att Familjeläkarna nu kan utföra drogtester för 
ungdomar. Detta gjordes tidigare i Enköping. 

9. Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet klockan 10.20. 
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