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Plats och tid:

Vänster kammare, kommunhuset i Habo, torsdagen den 15
februari 2018, klockan 09.00 – 11.00

Beslutande:

Lars Elwing, ordförande, SN
Hans Jarstig, KS
Åke Lundgren, FKn
Göran Larsson, PRO
Inger Fridén, PRO
Per Granevik, SPF
Aino Bergling, SPF
Karl Karlsson, SKPF
Yngve Lundgren, RPG
Ingemar Carlgren, SRF
Monica Zwörner, HRF

Övriga närvarande

Gunnar Ström, PRO
Ann-Mari Engwall, PRO
Sven-Olof Bergsten, SPF
Birgitta Bloohm, SPF
Ragnwald Ahlnér, överförmyndare §3
Carina Bergman, Tf. förvaltningschef §4
Cecilia Petersson, Tf. omsorgschef §4
Carina Magnusson, sekreterare

Utses att justera:

Yngve Lundgren
Paragrafer: 1 - 7
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§1
Dagordning
Föredragningslistan godkänns.
Under övriga punkter
-Frågor till Länstrafikens trafik- och tillgänglighetsrådet
-Synpunkter angående protokollen
---
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§2
Information från föregående sammanträde
Information om missat datum i förra protokollet. Torsdagen den 15
november ska vara sista sammanträdesdatum för 2018.

---
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§3
Information om två nya regelverk
Föredragande är överförmyndaren Ragnwald Ahlnér.
-Anhörigbehörighet
Sedan 1 juli 2017 behöver man inte längre ha fullmakt för att kunna
företräda en familjemedlem som tappat förmågan att ta hand om sina
ekonomiska angelägenheter på grund av varaktig sjukdom.
Anhörigbehörigheten är underordnad andra ställföreträdarskap. Det betyder
att behörigheten inte gäller om familjemedlemmen sedan tidigare har god
man, förvaltare eller företrädare genom framtidsfullmakt.
Anhörigbehörigheten gäller för angelägenheter som berör
familjemedlemmens dagliga liv, som till exempel:
-Betala löpande utgifter, till exempel räkningar, mat kläder.
-Betala engångsbetonade utgifter, till exempel läkarbesök, tandvård,
fritidsaktiviteter och nöjen.
-Lämna inkomstdeklaration, teckna hemförsäkring eller ansöka om sociala
förmåner, till exempel bostadsbidrag.
-Ansöka om äldreboende.
Som anhörig bör man alltid agera på det sätt man tror att
familjemedlemmen skulle vilja.
Anhörigheten får tas i bruk i turordningen:
1. Make (även registrerad partner) eller sambo
2. Barn
3. Barnbarn
4. Föräldrar
5. Syskon (även halvsyskon)
6. Syskonbarn
Som anhörig är man inte skyldig att träda in och hjälpa familjemedlemmen.
Om man inte vill eller kan hjälpa till går behörigheten vidare till nästa
anhörig enligt turordningen. Om det finns flera anhöriga under samma
position i turordningen företräder familjemedlemmen gemensamt. Får då
komma överens och lösa det rent praktiskt.
Anhörig som är under 18 år eller har någon form av ställföreträdare räknas
bort i turordningen.
Justeras:
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forts. § 3
Om man som anhörig tänker utöva behörigheten bör du informera
familjemedlemmarna om det. Man behöver inte ha något intyg på att man
tagit behörigheten i bruk.
Överförmyndaren har ingen tillsyn över anhörigbehörigheten.
-Framtidsfullmakter
Sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd kan medföra svårigheter att ha hand om
sig själv och sin ekonomi. Med allt fler äldre i befolkningen ökar behovet
av hjälp.
Regeringen föreslår därför en lag om framtidsfullmakter som ger enskilda
en möjlighet att utse någon som kan ha hand om deras personliga och
ekonomiska angelägenheter om de senare i livet inte själva kan det.
Framtidsfullmakter utgör ett alternativ till ordningen med god man och
förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter.
Framtidsfullmakter stärker enskildas självbestämmande genom att förbättra
möjligheterna att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor som
är av stor betydelse för dem.
Fullmakt som fullmaktsgivaren ger fullmaktshavaren gäller för framtiden
och kan skrivas från man fyllt 18 år.
Det ska klart och tydligt stå i fullmakten vad som ska ingå. Bedömning om
sjukvård och tandvård kan inte ingå.
Fullmakten ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Två samtidiga
ojäviga vittnen ska bevittna och underteckna.
Ta gärna hjälp av en bank eller en advokat så fullmakten blir riktig.
Man kan återkalla en framtidsfullmakt.
Ändringar och tillägg kan göras och samma regler gäller som vi
nytecknande.
Fullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren anser. Man kan även skriva
in hur och när fullmakten ska börja gälla.
Underrättelse ska ske till övriga anhöriga när tas i bruk.

---
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§4
Information från socialförvaltningen
Information lämnas av Carina Bergman och Cecilia Petersson.
-Läkemedelsanvändning
Läkemedelsanvändningen av olika läkemedel ligger fortfarande högt men
minskar för varje månad. Även användningen av mer än 10 läkemedel
minskar.
-Fallrapporter
Rapport om fallolyckor har minskat 2017 mot 2016. Även skadorna vid fall
har minskat. Det jobbas med fallförebyggande åtgärder.
-Avvikelserapporter
Läkemedelsavvikelse ser ut som tidigare. De flesta avvikelse beror på
missat besök eller att man kommit försent. Inga allvarliga avvikelse har
rapporterats.
-Lex Sarah
Åtta stycken Lex Sarah har rapporterats under 2017. Flest rapporter
beroende på uteblivet besök eller förseningar.
-Lex Maria
Inga Lex Maria har förekommit under 2017.
-Förenklad biståndsbedömning
Förenklad biståndsbedömning infördes november 2017. Detta gäller för
städ, tvätt inköp och matportioner när sökande bor i ordinärt boende och är
över 80 år eller äldre.
Vill man ansöka om hjälp vänder man sig till biståndsenheten som tidigare
men biståndshandläggaren behöver inte göra någon utredning.
-Timtaxa
Timtaxa är införd och beräknas per sammanlagd utförd tid.
-Trygg och säker utskrivning från sjukhus
Ny lag om samordnad överenskommelse mellan kommunen och regionen.
Det ska finnas ett samarbete mellan vårdcentral och hemteam.
Ingen ska behöva vara kvar på sjukhus längre än nödvändigt. 24 timmar
efter att man är färdigbehandlad ska kommunen kunna ta emot.
Justeras:
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forts. § 4
Om man inte kan åka hem till ordinärt boende finns korttidsplatser
placerade på Eken, Björken och Linden.
-Ombyggnation av demensboende
Ombyggnaden pågår och beräknas vara klar i december 2018.
Avdelning efter avdelning kommer under evakueringstiden att flytta till
Boken.
-Rehabansvarig SÄBO
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster har rehabansvar på enheterna.
De har även ansvar för utbildning till personalen.
-Aktivitetsansvarig SÄBO
En personal, Malin Karlsson, på Gnistan arbetar med att starta upp en grupp
med aktivitetsombud från varje avdelning. Denna grupp ska även kunna
arbeta med gemensamma aktiviteter.
Malin kommer även ha ett samarbete med frivillighetsgruppen.

---
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§5
Information från kommunstyrelsen
Hans Jarstig lämnar information.
-Kommunens bokslut 2017
-Årets resultat är 25 mnkr, 18 mnkr bättre än budget.
-I resultatet ingår reavinster från tomtförsäljning med 11 mnkr.
-Skatteintäkterna är 8 mnkr bättre än budget.
-Positivt finansnetto på 2 mnkr, 700 tkr bättre än budget.
-Nämndernas samlade budgetöverskott är 0,5 mnkr.
-Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett budgetunderskott på drygt 10
mnkr.
-Investeringarna uppgår till 60 mnkr.
-Långfristig låneskuld har minskat med 55 mnkr.
Man är nöjd med resultatet för 2017 men vet att 2018 och 2019 kommer att
bli tuffa år.
Habo har en kraftig befolkningsutveckling och räknar med att nå 12 000
invånare sommaren 2018.
-Byggnation av lägenheter
Lägenheterna på Malmgården börjar bli färdiga och klara för inflyttning.
Västersol byggs om till sju lägenheter.
Detaljplan för Fiskebäck med 35-40 radhus är ute. Detta är en privat
entreprenör.
Byggnadsnämnden har tagit detaljplanen för byggnation vid Isakssons
fastigheter. Beslut om antal våningar på husen får vara sex våningar mot
villorna och tio våningar mot Jönköpingsvägen.

---
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§6
Äldreboende i modern tappning
Information från Hans Jarstig.
Det kommer utlysas markanvisningstävling på någon av tomterna som
kommunen äger som har en centrumnära placering.
Hans Jarstig återkommer med mer information när det är bestämt var
placeringen blir.
En åsikt och reflektion från RPF är att det byggs mycket men inga
hyresrätter. Det finns önskemål om att det ska byggas flerbostadshus med
hyresrätt.

---
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§7
Tillkommande ärenden
- Länstrafikens trafik- och tillgänglighetsrådet
Rådet har inga frågor som Lars Elwing kan ta med till nästa träff i trafikoch tillgänglighetsrådet
-Synpunkter angående antal sidor i protokollen
Per Granevik hade synpunkter på varför man skriver en § per sida och inte
bara låter texten löpa på.
Sekreteraren får i uppdrag att undersöka.
Det finns en centralt reglerad rekommendation i kommunen hur protokollen
ska skrivas för att bli enhetligt utförda. Anledningen är att då protokollen
ska vidarebefordras till andra ska endast den paragrafen skickas.
-Synpunkter om att protokollen på hemsidan saknar underskrift
Per Granevik undrar varför inte protokollen på hemsidan är med
underskrift.
Sekreteraren får i uppdrag att undersöka.
För att få underskrift måste protokollen scannas eftersom vi inte ha
elektronisk underskrift. Protokoll som scannas får inte en sökbar funktion.
Dessutom blir dokumenten/filerna för stora när man scanna.
Vill man se protokollen kan man begära ut dessa. RPF protokoll förvaras i
socialförvaltningens närarkiv.
-Organisationsbeskrivning
Per Granevik undrar varför inte beskrivning av RPF finns på hemsidan..
Sekreteraren får i uppdrag att undersöka.
En beskrivning över RPF kommer att läggas till på hemsidan under
organisationer som rådgivande organ.

--Frågor som ska behandlas på nästa sammanträde ska vara beredningsgruppen
tillhanda senast torsdagen den 26 april.

Nästa sammanträde är torsdagen den 17 maj.
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