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  Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 
  Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

 
Organ  Kommunala rådet för pensionärer och personer med 

funktionsvariationer (RPF) 
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§ 11 

 

Dagordning 

 

Föredragningslistan godkänns. 

 

Tillkommande punkter: 

-Inbjudan till Hörselskadades dag 

 

---  
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§ 12 

 

Föregående protokoll 

 

 Rättelse från föregående protokoll. 

 Under § 6 Covid-19. ISF- gruppen var igång från mars 2021 (inte 2022) till 

februari 2022. 

Under § 9 Seniorkortet på 30 dagar kostar 205 kronor och inte 250 kronor. 

 

--- 
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§ 13 

 

Presentation av enhetschef för biståndsenheten 

 

Klara Linden presenterar sig.  

Hon är ny enhetschef för biståndsenheten sedan maj 2022.  

Hon är chef för sex handläggare på sin enhet som arbetar med: 

-myndighetsutövning för äldre och funktionshindrade, 

-beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §  

-beslut enligt 4 kap. 2a § socialtjänstlagen (SoL). 

Hon vill arbeta för: 

-Den hållbara kommunen för hela livet 

-Individens behov i centrum, IBIC 

-Fokusera på den enskildes behov 

-Öka delaktigheten 

-Mål 

-Gott bemötande 

 

 ---- 

 
 

 

 

 

  



HABO KOMMUN 
 

Kommunala rådet för pensionärer och 

personer med funktionsvariation 

(RPF) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

2022-10-06 

 

Sida 

5 

 

 

Justeras: 
 

 
 

Expedierats: 

 

 

 

§ 14 

 

Bedömning av vårdbehov för SÄBO, tillgång på platser 

 

Det finns i dag 29 platser på SÄBO, 34 platser för demensboende och 10 

korttidsplatser. 

Fler platser behövs inför framtiden. Det tittar man på och planera för.  

Det finns avdelningar på Kärrsgården som kan öppnas så fort den 

verksamheten som idag befinner sig där har fått andra lokaler. 

Det finns inga ej verkställda beslut i nuläget. 

 

--- 
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§ 15 

 

Presentation av förvaltningschef för socialförvaltningen 

 

 Pernilla Ekstrand presentera sig.  

 Hon är socialförvaltningens förvaltningschef sedan 1,5 år. 

 

 --- 
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§ 16 

 

Information från socialförvaltningen 

 

 Information lämnas av Pernilla. 

 

 Kontaktperson i hemtjänsten 

 Kontaktpersoner finna inom alla socialförvaltningens verksamheter. 

 -Särskilt boende 

 -Hemtjänst 

 -Funktionshinderomsorg 

 -Kontaktmannaskapet innebär att: 

 -Ansvara för att genomförandeplan upprättas, följs upp och är aktuell 

-Vid behov hjälpa brukare med kontakt till t.ex. anhöriga, vårdcentral eller 

hemsjukvård 

-Ha ett helhetsperspektiv runt brukaren och korrdinera alla inblandade runt 

brukaren och att skapa trygghet inom de insatser som ges 

-Stödja till ett teambaserat arbetssätt 

-Vara den person som har översikt över vid behovs mediciner och se till att 

medicin kommer hem i tid 

-Vara den person som har huvudansvar för att återkoppla till olika 

professioner kring frågor som har ställts 

 

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten 

-Den 1 juli 2022 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen, SoL, med 

krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. 

-Från den 1 juli 2023 får endast den som har ett bevis om rätt att använda 

yrkestiteln undersköterska utses till fast omsorgskontakt. 

-Syfte och Uppdrag 

-Se till att medborgaren känner sig trygg och nöjd med hemtjänsten och det 

stöd och hjälp som personalen ger 

-Vara ”spindeln i nätet” genom att samordna kontakter och information till 

de olika professioner som medborgaren har behov av. t.ex. övrig 

hemtjänstpersonal, biståndshandläggare, legitimerad personal, anhöriga, 

hälsocentral, färdtjänst och liknande. 

-Se till att det stöd och hjälp som medborgaren blivit beviljad 

individanpassas och utförs på det sätt som är överenskommet med 

medborgaren och att det finns tydligt beskrivet i medborgarens 

genomförandeplan som också ska hållas aktuell. 

 

Personalbemanning under sommaren i socialförvaltningens 

verksamheter 

Sommarvikarie har funnits så sommaren har kunnat genomföras men 
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Forts. § 16 

 

önskemål om fler fanns. 

Mer övertid för ordinarie personal har utförts. 

Sommarbonus har utbetalts till sommarvikarier. 

Städet inom hemtjänsten i sommar har utförts av K2C. 

Enkät har gått ut till alla semestervikarie. Visar på ett positivt resultat. 

 

Inomhusklimatet på SÄBO 

Överlag har det har gått bra trots värmen. Man har gjort noggranna 

temperaturkontroller och haft avstämningar med vaktmästare. 

Åtgärder har vidtagits vid behov. 

Man har sett till att hålla fönster stängda när det har varit som varmast för 

att ventilationen ska fungera. 

Serverat dryck och glass för svalka och vätskepåfyllnad. 

När det blir mycket varmt träder en speciell rutin in. Rutinen handlar om 

hur man ska agera i olika situationer och utgår från Folkhälsomyndighetens 

råd vid värmebölja. 

 

Återkoppling av statsbidrag 

Statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet inom 

demensvården är sökt. 

I den nationella brukarundersökningen visar Habo på grönt när det gäller 

upplevelsen av ensamhet. Därmed är det inte sagt att det inte finns personer 

i Habo som upplever ensamhet. Frågan är viktig att hålla aktuell och vara 

uppmärksam inom området 

Det finns en tanke på att publicera brukarundersökningen på kommunens 

hemsida. 

Vad tycker äldre om äldreomsorgen 2020? - Kunskapsguiden 

 

När det gäller att öka kvalitén i demensvården så arbetas det med nationella 

kvalitetsregister. Det är Socialstyrelsen som ansvarar för dessa och gör det 

möjligt att systematiskt följa upp verksamheter och identifiera brister. I 

Habo arbetar vi just nu med Senior Alert som syftar till att förebygga för 

äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla 

ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Vi arbetar 

också med BPSD som syftar till att minska, beteendemässiga och psykiska 

symtom vid demenssjukdom. 

Har anställt en projektansvarig under 1 år för att arbeta med sökta 

statsbidrag. 

BPSD – Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid 

Demens 

Senior alert - Senior alert 

https://kunskapsguiden.se/aktuellt/vad-tycker-aldre-om-aldreomsorgen-2020/
https://bpsd.se/
https://bpsd.se/
https://www.senioralert.se/
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Forts. § 16 

 

Enkät från IVO - en god och säker vård för personer som bor på 

SÄBO 

Habo har svarat på en enkät från IVO i februari 2022. IVO hade en tillsyn 

av kommunal hälso- och sjukvård för personer som bor på särskilt boende 

för äldre SÄBO. Syftet med tillsynen var att ta reda på om det fanns 

förutsättningar att ge god och säker vård för personer som bor på SÄBO. 

Enkäten är besvarad av Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. 

IVO har inte återkommit med uppföljande granskning utifrån lämnade svar. 

 

--- 
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§ 17 

 

Konsumentrådgivning 

 

Nicklas Gustafsson lämnar information om Konsumentrådgivning. 

 

Habo kommun har avtal med Jönköping om Konsumentrådgivning. 

Konsumentrådgivningen erbjuder kostnadsfri rådgivning för alla 

konsumenter som bor i Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryds 

kommuner. 

 

Här kan man få hjälp med: 

-Konsumenträtt - vad lagen säger om dina rättigheter och skyldigheter, 

köp och avtal, garantier, bytesrätt, öppet köp, ångerrätt och distansavtal. 

-Klagomål – om det går fel, om du är missnöjd med en vara eller tjänst som 

du har köpt eller vilseledande annonsering. 

 

Information med länkar och kontaktuppgifter till Konsumentrådgivning 

finns på Habo kommuns hemsida under omsorg och hjälp, 

konsumentrådgivning. 

 

--- 
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§ 18 

 

Hörselskadades dag 

  

 Information från Hörselskadades förening i Jönköping. 

 Den 13 oktober är det Hörselskadades dag med aktiviteter. 

Du kan då besöka Funktionsrätts lokaler på Barnarpsgatan 19 för att göra en 

liten hörseltest om du är osäker på om du behöver gå till audionom och få 

hörapparat. 

Det kommer även vara en föreläsning av Birgitta Eriksson från 

Hörselhabiliteringen. 

 

--- 

 

 

 

Frågor som ska behandlas på nästa sammanträde ska vara beredningen 

tillhanda senast torsdagen den 27 oktober. 

Eventuella frågor skickas till sekreteraren 

Carina.magnusson@habokommun.se 

 

 

Nästa sammanträde är torsdagen den 17 november. 

 

mailto:Carina.magnusson@habokommun.se

