
HABO  KOMMUN 
 

Kommunala rådet för pensionärer och 

personer med funktionsnedsättning 

(RPF) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

2018-09-20 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
  

§ 19 Dagordning ................................................................................................................... 2 

§ 20 Information från föregående sammanträde .................................................................. 3 

§ 21 Information och uppdatering av planer för byggnationer av flerbostadshus ............... 4 

§ 22 Äldrevisionen samt styrkort ......................................................................................... 5 

§ 23 Utredning om framtidens äldreomsorg i Habo kommun.............................................. 6 

§ 24 Budget 2019 - 2020 ...................................................................................................... 7 

§ 25 Information från socialnämnden................................................................................... 8 



HABO KOMMUN 
 

Kommunala rådet för pensionärer och 

personer med funktionsnedsättning 

(RPF) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

2018-09-20 

 

Sida 

1 

 

 

Justeras: 
 

 
 

Expedierats: 

 

 

  

Plats och tid: 
 

Vänster kammare, kommunhuset i Habo, torsdagen den 20 
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§ 19 

 
Dagordning 

 
Föredragningslistan godkänns. 

 

---  
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 § 20 

 
 Information från föregående sammanträde 

 
 Ingen ytterligare information. 

 

 --- 
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 § 21 

 
Information och uppdatering av planer för byggnationer av flerbostadshus 

  
Besök av Bengt Fransson från Habo bostäder. 

  

 -Malmgården 

Malmgården är klart och inflyttning är gjord. Det enda som återstår är montering 

av solceller. 

 Malmgården har 22 stycken lägenheter. 

 Kommunen har ett blockavtal på 10 stycken av dessa lägenheter. 

 

 -Grönevägen 

 På Gröne vägen har det utsetts en totalentreprenör och avtalsskrivning är på gång. 

Inflyttning beräknas till januari 2020. Det kommer att finnas 20 lägenheter i olika 

storlekar. 

2 stycken 1 r o k 

8 stycken 2 r o k, i två olika storlekar 

8 stycken 3 r o k 

2 stycken 4 r o k 

 

-Centrum 

I centrum pågår arbete med detaljplan. 

Vid Gunnarsbo är inget bestämt men det finns en del skisser på ca.80 stycken nya 

lägenheter och en del butikslokaler i bottenvåningen. Detta ligger dock en bra bit 

in i framtiden. 

 

-Bränninge 

Bränninge, Liljekonvaljen har inte börjat med någon planprocess men det finns 

med i tankarna. 

 

Det finns 700 personer som är bostadssökande i Habo men det finns ingen 

gemensam bostadskö utan nu söker man i vilket område och vilken storlek man 

vill ha på boendet. 

Man får köpoäng efter tiden man sökt. 

Man kan tacka nej till tre stycken lägenheter innan man tappar sin plats och börjar 

om med 0 köpoäng. 

Omflyttningen mellan lägenheter är ca.10 %. 

 

--- 
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 § 22 
 

 Äldrevisionen samt styrkort 

 

 Ellen Strömberg presentera och går igenom Äldrevisionen. 

 PowerPoint presentationen kommer skickas ut som en separat bilaga. 

 

Med anledning av inkommen motion passade Ellen på att ställa frågan om vad 

man tyckte om ordet brukare och i vilka sammanhang man reagera på ordet 

brukare. 

Brukare talar om en större grupp personer, inte när man pratar till någon direkt. 

Några av synpunkterna: 

-Använd inte brukare utan i stället omsorgstagare. 

-Brukare är opersonligt. 

-Tycker inte att man ska tala om brukare i tal. 

 

--- 

 

 

 

  



HABO KOMMUN 
 

Kommunala rådet för pensionärer och 

personer med funktionsnedsättning 

(RPF) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

2018-09-20 

 

Sida 

6 

 

 

Justeras: 
 

 
 

Expedierats: 

 

 

§ 23 
 

Utredning om framtidens äldreomsorg i Habo kommun 

 

Carina Bergman berättade om den utredning som gjorts om äldreomsorgen av två 

konsulter, Göran Svensson och Eva Arvidsson. 

Bakgrunden till utredningen är att jämförbar statistik visar att Habo har en av 

landets allra högsta kostnader för sin äldreomsorg. 

Habo kommun beslöt att genomföra en extern utredning angående framtidens 

äldreomsorg samt lednings- och verksamhetsstöd. Verksamheten har haft en 

positiv utveckling, men kostnaderna bedöms fortfarande vara högre än förväntat. 

Syftet med utredningen var att ge en bra grund till det fortsatta utvecklingsarbetet 

och framtidens verksamhet inom socialnämndens verksamhet i stort och 

äldreomsorgen specifikt. 

 

---  
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§ 24 
 

Budget 2019 - 2020 

 

Thomas Werthén informerar om budgeten som ska tas av Kommunfullmäktige i 

november. 

Nu mera görs en två-års budget. Ingen rambudget görs längre. 

Hänsyn tas till invånarantalet när man gör en prognos. 2021 beräknas Habo ha 

14 333 invånare. 

Resultaträkningen för 2018, 2019 och 2020 blir tuffa år. Detta är något man varit 

medveten om. 

Habo är den kommun i Sverige som växer snabbast och det gör att kostnaderna 

för olika investeringar ligger högt. Habo är en tillväxtkommun och därför måste 

man låna för att klara investeringarna. 

Skattemässigt ligger Habo i mitten i Jönköpings län. 

 

--- 
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§ 25 
 

Information från socialnämnden 

 

Carina Bergman lämnar information. 

 

-Budget för socialnämnden 

Socialnämnden har fått en justering från den tidigare tagna budgeten. Den 

tilldelade budgeten för 2019 är 184 302 tkr. 

Kostnader för placeringar i funktionshinderomsorgen har ökat. 

LSS-kostnaderna har ökat efter Försäkringskassan nya beslut. 

Det ska göras en genomlysning av funktionshinderomsorgen av de två konsulterna 

som gjorde utredningen om äldreomsorgen. 

Det positiva är att IFO har låga kostnader i för hållande till andra kommuner.  

 

-Rapport från sommaren i äldreomsorgen 

Sommaren har fungerat bra och det har funnits en bra beredskap. 

Tack vare en bra fungerande AC-anläggning på Kärrsgården har både boende och 

personal klarat sig bra även om sommaren varit extrem varm. 

 

-Utökat tillsyn vid matleveranser 

Det finns inget utökat ansvar för tillsyn om personen äter sin mat eller inte för de 

personer som bara har matleverans. 

Vid biståndsbeslut om matleverans har men ett utökat ansvar och uppföljning 

görs. 

 

-Korttidsplatser 

Korttidsplatserna har varit utspridda på olika avdelningar innan men är nu 

samlade på Linden. Det finns 5 stycken korttidsplatser och 2 platser för växelvård. 

Här kan man också erbjuda palliativ vård. 

För personer med psykisk ohälsa kommer kommunen få ett betalningsansvar och 

krav på omhändertagande redan efter 3 dagar från utskrivningsklar. Detta är i dag 

30 dagar  

 

--- 

 

 

Frågor samt eventuella synpunkter på reglementet som ska behandlas på nästa 

sammanträde ska vara beredningsgruppen tillhanda senast torsdagen den 26 

oktober. 

 

Nästa sammanträde är torsdagen den 15 november. 


