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Vår beteckning 
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Punkten Återkoppling av tidigare uppdrag och frågor i arbetsutskottets protokoll gås igenom: 

Brev till Landstinget 
Socialförvaltningen hade ett tidigare uppdrag att slaiva ett brev till Landstinget och 
påtala den osäkerhet och oro som finns när det gäller medicinföreskrivningar vid 
särskilt boende. Socialförvaltningen har skickat ett brev till Landstinget och även 
fått svar. Ordfåranden informerar vid dagens sammanträde att reglerna får 
ersättning kommer att ändras år 2015. 

Dietist 
Fråga har tidigare uppkommit om att Håbo kommun bör ha en dietist. Socialchefen 
informerade på arbetsutskottet att det finns en dietist på Landstinget och Håbo 
kommun betalar en liten del av dietistens lönekostnader. Dietistens huvudinriktning 
är patientsäkerhet och sondmatning. 

Vid dagens sammanträde nämner Gun-Britt Renefalk, Anhötigfåreningen, att Håbo 
kommun borde ha en egen dietist. Socialchefen meddelar att det inte finns resurser 
att anställa en dietist i dagsläget men utesluter inte att det kan ske framöver om 
vakanser uppstår. Ordforanden nämner som forslag att om en dietist skulle anställas 
så skulle den tjänsten kunna gälla dietist for både skolan och äldreomsorgen. 

Budget 2014 
Fråga framkom vid pensionärsrådet sammanträde i maj om den kostnad for 
anhörigstöd i budget 2014 som redovisas i driftredovisningen i socialnämndens 
delårsuppfoljning mars 2014. Socialchefen har meddelat att det som anges som 
"anhörigstöd" i redovisningen innebär lokaler och tjänster. 

Under dagens sammanträde anser Gun-Britt Renefalk, Anhörigfåreningen, att det 
behövs en särredovisning över vilka utgifter kommunen har när det gäller utökning 
av anhörigstödet Socialchefen får i uppdrag att se över möjligheterna till att 
genomfåra sän·edovisning när det gäller anhörigstödet 

Vin till maten 
Tidigare framkom synpunkt om att det inte gick att köpa vin till maten får de 
boende på Pomona. Konstateras att den möjligheten nun1era finns . 

Dalängens äldreboende - mat till de äldre 
Vid sammanträde i pensionärsrådet i maj informerades om ett inkommet samtal 
angående att personalen inte hinner mata de boende på Dalängens äldreboende. Det 
fanns en oro över situationen och en känsla över att det inte fanns tillräckligt med 
personal. På arbetsutskottets sammanträde den 2 september 2014 konstaterades att 
situationen förbättrats. Socialchefen informerade även om att då många boende 
behöver hjälp med att matas så kan inte alla boende äta samtidigt. 

Träningspark 
Tidigare framkom fårslag om motionsplats for äldre och att detta skulle kunna 
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anordnas i kommunparken. Christian Nordberg, miljö- och tekniknämnden, tar med 
sig önskemålet. 

Avlastning 
Under dagens sammanträde informerar socialchefen om sitt uppdrag från politiken 
att se över möjligheterna till att öppna upp fler korttidsplatser igen. 
Socialförvaltningens fårslag är att öppna kotttidsplatser på A-huset igen. Förslaget 
är att öppna 6 enkelrum till att börja med får att sedan se om det finns behov av att 
öppna upp ännu fler platser. Anledningen till ett öppnande av korttidsplatser är får 
att fårbättra avlastningen till anhörigvårdare. 

Diskussion fårs om avlastning och platser på korttidsboendet 

Fixar Robban 
På arbetsutskottets sammanträde den 2 september lyftes frågan om Fixar Robban 
kan ha ett eget kort till återvinningscentralen. Detta får att minska antalet turer som 
Fixar Robban måste köra får att lämna tillbaka kortet till den person som har fått 
hjälp med återvinning. Socialchefen meddelar vid dagens sammanträde att Fixar 
Robban nu har ett eget kort. 

Information från socialchefen 
Socialchefen informerar om att det har anställts en ny chef på Pornonas 
äldre boende. 

I januari 2015 öppnar en fjärde avdelning på solängens äldreboende. 

Socialchefen informerar om att det har anställts en närvårdskoordinator som 
samfmansieras av kommunen och Landstinget. 

Arbetsutskottets protokollläggs till handlingarna. 

5. Remiss om värdighetsgarantier 

Kommunala pensionärsrådet har tidigare delgivits remiss om värdighetsgarantier. 
Remissen avser fårslag tilllokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen. Rådet 
meddelar vid dagens sammanträde att ett gemensamt svar på remissen kommer att 
lämnas från kommunala pensionärsrådet, kommunala handikapprådet samt 
Handikappföreningars samarbetsorgan i Håbo. 

6. Avlastning 

Ärendet diskuterades under punkten Protokoll från kommunala pensionärsrådets 
arbetsutskott. 
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7. Behov av särskilt boende 2015-2024 

Datum 

2014-09-17 

Socialchefen informerar om sitt arbete med att planera behoven av boende 
inom äldreomsorgen, särskilt boende, åren 2015-2024. Socialchefen redogör 
för det beräknade platsbehovet i särskilt boende. År 2024 beräknas behovet 
av platser vara nästan dubbelt så stort som idag. Detta innebär att 
kostnaderna för äldreomsorgen kommer att vara betydligt högre år 2024 i 
jämförelse med idag. 

Socialchefen går igenom det beräknade platsbehovet i särskilt boende de 
kommande åren. Ärendet kommer att behandlas i socialnämnden i 
september 2014. 

För att kunna bemöta de behov som uppskattas är kommunen i behov av ett 
nytt äldreboende år 2016. 

8. Information om byggnation av nya lägenheter 

Ärendet behandlades vid dagens sammanträde under punkten Protokoll från 
kommunala pensionärsrådets arbetsutskott. 

9. Aterkoppling av tidigare uppdrag och frågor 

Ärendet behandlades vid dagens sammanträde under punkten Protokoll från 
kommunala pensionärsrådets arbetsutskott. 

1 O. Övriga frågor 

Avtal för färdtj ärrsten 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen, lyfter frågan vad som kommer att 
hända med det avtal som kommunen har med färdtjänsten eftersom avtalet 
löper ut i febmari 2015. Önskan framkommer om att kommunen har kvar 
färdtjänsten själv istället för ett samarbete med Landstinget. 

Socialchefen meddelar att i det förfrågningsunderlag som nu är under 
utformning framkommer inte något samarbete med Landstinget. Ett 
samarbete i framtiden är dock inte uteslutet. I det nya avtalet behöver 
kommunen få till ett ökat samåkande, detta genom att färdtjänsten avgår vid 
specifika tidpunkter så att fler personer kan åka samtidigt. 

Bestäms att pensionärsrådet delges remiss i arbetet att ta fram 
förfrågningsunderlaget. 

Rådet ges tillfälle att diskutera ökat samåkande inom färdtjänsten. 
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Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen, ställer frågan om hur det ser ut med 
ledsagnigen. Socialchefen tmdersöker status och återkommer. 

Bänkar efter stockholmsvägen 
Maj Ångman, PRO, ställer frågan om vad som har hänt i ärendet om fler 
bänkar längs Stockholmsvägen. Ordforanden uppmanar representant for 
miljö- och tekniknämnden att se över ärendet. 

Bäth·e liv for sjuka äldre 
Socialchefen informerar om projektet Bättre liv för sjuka äldre som har 
pågått i hela landet sedan år 2011. Projektet avslutas år 2014 och 
socialchefen informerar om resultaten. Resultaten har blivit bättre inom de 
flesta områden. Ett område som har fått sämre resultat är oplanerad 
åtelinskrivning inom 1-30 dagar. 

statistiken från projektet återfinns i protokollets bilaga l. 

Fotvård 
Socialchefen informerar om att fotvården på Solängen och Dalängen är 
igång. 

11. Mötet avslutas 

Ordforanden avslutar mötet klockan 10.03. 
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Bättre liv för sjuka äldre 

• Minneanteclmingar 

• statistik 
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