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HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 113 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-08 

Dnr 2014/3 

Ändrad sammanträdestid för vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ändra arbetsutskottets 
sammanträdestid till tisdag 26 januari 2016. 

Sammanfattning 
På gmnd av socialchefs förhinder att närvara på arbetsutskottets sammanträde 
måndag den 25 januari 2016 föreslår socialchef att mötet ändras till istället 
tisdag 26 januari 2016. 

Beslutet skickas till: 
Berörda 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 114 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-08 

Enhetschef Richard Lant presenterar sina verksamheter 

Beslut 

l . Vård- och omsorgsnämnden tackar for informationen. 

Sammanfattning 
Richard Land t har arbetat i kommunen sedan år 2009. Som enhetschef sedan 
år 2013. Dessfårinnan som gruppledare samt verksamhetschef Richard har 
en bakgrund som lärare i Upplands-Bro kommun. Har även arbetat som 
ledsagare. Richard är utbildad till Leg. Idrottslärare samt breddat med 
specialpedagogik inom neuropsykiat1iska området. Har även läst 
psykoterapeut Steg l . 

Richards ansvarsområden: 

• Sjövägens gruppbostad 
• Ekans korttidsboende 
• Kämpes gymnasieboende 
• Personlig assistans 
• Kontaktpersoner, ledsagare och avlösare i hemmet 

Richard anser att om mer resurser läggs på god arbetsmiljö är det en investering 
som ger goda resultat. Tydliga mål är också en positiv drivlaaft i verksamheten 
som stimulerar och motiverar både personal och btukare. Richard arbetar på att 
under 2016-17 infora en gruppledare for två verksamheter, vilket 
forhoppningsvis får en gynnande effekt på god arbetsmiljö och kvalitet. 

Richard har god utbildning i svåra samtal och arbetar mycket på att personal och 
btukare ska må bra, både individuellt och tillsammans. Genom olika insatser och 
utbildningar, bland annat Teeachpedagogiken , har personalen fått en forhöjd 
kompetens i att få bmkaren mer självständig samt bemötande och 
kommunikation. År 2016 kommer handledning ges till personalen, det är en 
fmisatt utbildning som bygger vidare på Teeachpedagogiken. 

Utmaningar i verksamhetema är att fora ständiga samtallcring vilka 
fotutsättningar man har attjobba med, om laaven är for höga? eller om dom är 
får låga? Hur ska verksamheten planeras med hänsyn till ekonomin. Viktigt är 
också att möjliggöra samtal mellan kollegor fi·amförallt inom personalgtuppen 
personal assistans, som är ett ensamjobb. Richard vill få både gruppledare och 
personal att växa. Att personalen tror på sig själva, att personal vågar prova 
saker. Målet dom tre kommande åren är att ligga steget fore. 

Beslutsunderlag 
- PowerPoint presentation 

JUSTERARE ~ 

vU 16 l 
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HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 115 

Information från förvaltningen 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-08 

l. Vård- och omsorgsnänmden tackar får informationen. 

Sammanfattning 
Socialchef informerar om: 

Plan för full delaktighet 
Arbetet med pågår och ett fårsta utkast fårväntas komma före jul. Planering 
är att planen ska tas i fullmäktige senast juni 2016. 

Flyktingmottagningen 
Avtal ska tecknas med Migrationsverket får år 2016.Socialsekreterama har 
en mycket stor arbetsbelastning kring ensamkommande flyktingbam. 

Utbildning 
Samarbete i länet med en webbaserad utbildning i palliativ vård och omsorg 
ska genomfåras som riktar sig till vårdbiträden, undersköterskor och 
sjuksköterskor. 

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård 
År 2017 kornmer sannolikt betalningsfristen får personer som är utslaivnings
ldara från slutenvården att minskas till tre dagar inklusive helgdagar. 
Förvaltningens ambition är att börja tillämpa detta redan år 2016. 

Redogörelse efter partsamverkan i SocSam, Förvaltningens centrala 
övergripande samverkansgrupp 
Arbetstagarrepresentantema har uttryckt oro över ett eventuellt beslut om att 
fårutom Hus 2 också upphandla äldreboendet Pornona hus 4, som nu drivs i 
kommunal regi. I övrigt har representanterna inga synpunkter på övriga 
ärenden som nämnden har att besluta om på dagens sammanträde. 

JUSTERARE ~ EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 116 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-08 

Dnr 2015/2 

Månadsuppföljning per oktober år 2015 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att efter tillägg i punktema 13 och 
18 godkänna forvaltningens budgetuppfoljning per oktober 2015. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämndens månadsuppfoljning per oktober 2015 visar ett 
prognostiserat underskott vid årets slut om 286 tkr. Det är en forbättring 
med 397 tla järnfort med delårsbokslutet och beror i forsta hand på att 
verksamheterna har hållit igen på utgifterna så långt som det varit möjligt i 
syfte att minska underskottet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-18, nr 1235. 

- Månadsuppfåljning oktober 2015, version 2, daterad 2015-12-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
I punktema 13 och 18 i rapporten Månadsuppfoljning per oktober 2015 ska 
meningen -Denna besparing sker under en begränsad tid och personal 
kanuner att återställas - läggas till. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 117 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-08 

Dnr 2015/48 

Attesträtt och attestförteckning, år 2016 

Beslut 

l. Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge vård och omsorgsnämndens 
ordfårande attesträtt under år 2016 med ansvarskoden 70000000 kopplat 
till verksamhetskoden l 0800. 

2. Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschef attesträtt 
under år 2016 med ansvarskodsintervallet 70000000-71999999 kopplat 
till verksamhetskoderna 10800, 13800, samt intervallet 50000-57999. 

Sammanfattning 
Kommunens attestreglemente framgår av handlingen Kodplan 2015 och 
syftet med reglementet är att fastställa de regler som ska gälla får dem som 
ska utföra de olika attestmomenten. Det åligger kommunens nämnder och 
styrelser att se till att bestämmelserna i reglementet iakttas och att 
tillämpliga attestmoment utförs. Reglementet anger bland annat att nämnd 
delegerar till förvaltningschef att besluta om attestanter samt att 
förvaltningen ansvarar får att en aktuell fårteclming upprätthålls över 
utsedda attestanter 

Förvaltningen föreslår att vård och omsorgsnämnden ger vård och omsorgs
nämnden ordfårande attesträtt under år 2016 med ansvarskoden 70000000 
( ordfårande vård och omsorgsnämn d) kopplat till verksamhetskoden l 0800 
(vård och omsorgsnämnd). 

Förvaltningen föreslår dessutom att vård och omsorgsnämnden ger förvalt
ningschefen attesträtt under år 2016 med ansvarskodsintervallet 70000000-
71999999 kopplat till verksamhetskoden 10800 (vård och omsorgsnämnd) 
och 13800 (nämndadministration) samt intervallet 50000-57999 (vård och 
omsorg samt individ och familjeomsorg). Förvaltningschefen kan i sin tur 
besluta om attestarrter på förvaltningen. Aktuell attestfårteckning fårvaras 
på socialförvalt-ningen där det framgår vilka befattningshavare som har 
attesträtt, namn samt beloppsgräns. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-23, nr VON 2015.1177 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 118 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-08 

Information - Så tycker de äldre om äldreomsorgen - Enkät
undersökning Öppna jämförelser år 2015 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar får informationen. 

Sammanfattning 
Socialchef redogör i PowerPoint, resultatet av Öppna jämfårelsers enkät
undersölming år 2015. Enkäten har gått ut till alla i Hå bo kommun som har 
hjälp av hemtjänsten samt till alla som bor på särskilt boende. 

Överlag fick Håbo kommun goda resultat. Ett fårbättringsområde är att 
fårvaltningen blir bättre på att informera brukarna. 

Beslutsunderlag 
- PowerPoint 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 119 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-08 

Dnr 2015/14 

Utvärdering av kostnader inom Färdtjänst och Riksfärdtjänst 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport. 

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att avge ny rappmi 
när transportörsmodul prövats och arbete med gemensam beställnings
central fortskridit. 

Sammanfattning 
Leverantören inom färdtjänst är Bålsta Taxi AB och de senaste avtalsvillkoren 
gäller sedan mars 2015. I samarbete med upphandlingsenheten har 
förvaltningen sett över kostnadsutvecklingen inom färdtjänst och riksfärdtjänst 
Hur Bålsta Taxi efterlever avtalet om färdtjänst och vad samåkningsprincipen 
inneburit. De perioder som granskats är främst månaderna mars till augusti 
åren 2014 och 2015. 

Förvaltningen föreslår att, i enlighet med upphandlingsenhetens bedömning, få 
i uppdrag av nämnden att nyttja nytt !T-system får samordning av resor samt 
att förvaltningen återkommer till nänmden efter att det länsomfattande arbetet 
med gemensam beställningscentral fortskridit. 

Förvaltningen återkommer också till nämnden med rapport om vilka 
ekonomiska konsekvenser ett nytt system skulle innebära. Förvaltningen 
föreslår att nämnden därefter tar ställning till eventuella ändringar av 
nuvarande regelverk 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-17, nr VON 2015.1225. 
- Avtalsuppfåljning, daterad 2015-1-17, nr UH-14-3552. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef får Stöd till vuxna 
Kommunala pensionärsrådet, får kännedom 
Kommunala handikapprådet, får kännedom 
Bålsta Taxi AB, får kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 120 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-08 

Dnr 2015/54 

Uppdaterade Allmänna villkor för kundvalet (LOV) inom hemtjänst 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att stycket om anhöriganställningar 
ändras i sin helhet, till att det är biståndsbedömamas uppgift att bedöma 
i de enskilda fallen om en anhöriganställning kan bli aktuellt eller inte. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Allmänna villkor för Håbo 
kommuns kundval inom hemtjänsten, dateras om till 2015-12-08 och 
därmed ersätter tidigare avtalsvillkor från år 2009. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avtalsvillkoren gäller från och 
med 2016-01-01 och max 4 år. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har i tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-23föreslagit att 
Allmänna avtalsvillkor från år 2009 ska uppdateras på följande punkter: 

- Ny funktion - Hemtagningsteam för trygg hemgång vid utskrivning från 
slutenvård, vård- och omsorgsnämndens beslut 2015-11-03 § 109. 

- Begränsning av anhöriganställningar. 
Ändrad ersättning för vissa insatser. 

- Mindre ändringar såsom uppdatering av laghänvisningar och liknande. 

Från och medjanuari 2016 finns inom förvaltningen en ny tjänst i form av 
system- och verksamhetscontroller som kommer att stärka förvaltningens 
roll som beställare och uppföljning av avtalen gentemot de privata 
leverantörerna. Det är sannolikt att avtalsvillkoren i och med denna översyn 
av systemet kommer att revideras på nytt under år 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-11 -23 , m VON 2015.1241. 

- Allmänna villkor för kundval inom hemtjänsten, daterad 2015-11-23. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter avslutade överläggningar finner ordforande Lisbeth Bolin (C) att det är 
nämndens mening att göra tillägg till beslutet och yrkar därmed att: 

sklivningen i forsta punlcten 2.16 om anhö1iganställning, tas bmt i sin helhet 
och istället sicriva in att det är biståndsbedömamas uppgift att bedöma i de 
enskilda fallen om en anhöriganställning kan bli aktuellt eller inte. Samt 
att stycket numreras om till rätt ordningsföljd. 

att skrivningen i punkten 3.2.3- .. . tillgodose önskemål om rätter med 
visst etniskt ursprung- tas bort och istället sicriva- ... tillgodose 
personliga önskemål. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 120 

Beslutsgång 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-08 

Dnr 2015/54 

Ordförande ställer förslag med tillägg under proposition och flnner att nämnden 
bifallar dessa. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef for Stöd till vuxna 
Avdelningschef får Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Samtliga utfårare inom hemtjänstens kundval, får kännedom 
Kommunala pensionärsrådet, får kännedom 
Kommunala handikapprådet får kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-08 

Dnr 2015/13 

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för 
äldre och funktionsnedsatta 

Beslut 

l . Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta nya riktlinjer får bistånds
bedömning enligt socialtjänstlagen får äldre och funktionsnedsatta, 
daterad 2015-10-13 att börja gälla från och med 2016-01-01 och max 
fyra år. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tidigare riktlinjer får bistånds
bedömning, daterad 2015-01-16, nr 2015.89 upphör att gälla 2016-01-01. 

Sammanfattning 
Handläggningen av den enskildes ansökan om bistånd är en viktig del av 
kommunens verksamhet får äldre och funktionshindrade. Riktlinjerna får 
biståndsbedömningen är en vägledning i vad som i Håbo komnmn anses 
vara skälig levnadsnivå för målgmppen och ska ge stöd i fårvaltningens 
handläggning. 

Förvaltningen har i riktlinjen fårtydligatom stöd till anhöriga samt om hur 
beviljad totaltid rälmas fram får bmkare med många insatser. Förvaltningen 
har i övrigt slaivit in vård- och omsorgsnämndens beslut avseende 
biståndsbedömd dagverksamhet får personer med demens sjukdom, som 
gäller från l november 2015, samt ändrat laghänvisningar samt några få 
redaktionella ändringar. 

Implementeringen av arbetssättet ÄBIC- äldres behov i centrum- kan 
komma att innebära att riktlitDen behöver revideras igen under nästa år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-17, nr VON 1224. 

- Nya riktlinjen, daterad 2015-10-13, VON nr 1223. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef får Stöd till vuxna 
Avdelningschef får Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Samtliga utfårare inom hemtjänstens kundval, får kännedom 
Kommunala pensionärsrådet, får kännedom 
Kommunala handikapprådet, får kännedom 
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HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-08 

Dnr 2015/47 

Ny upphandling av driften av äldreboende Pornona 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Pornona äldreboende, hus 2 och 
hus 4 ska drivas i kommunal regi och därmed är upphandling inte längre 
aktuellt. 

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar tillforvaltningen att vidta 
nödvändiga åtgärder till att Pornona äldreboenden, hus 2 och 4 är i 
kommunal drift från och med 20 l 7-01-0 l. 

Sammanfattning 
Attenda har svarat for driften av Pornonas äldre boende, hus 2 sedan den l O 
september 2010. Avtalet löper ut den 31 december 2016 och kan då inte 
forlängas ytterligare. Förvaltningen fareslår nu att forvaltningen ges i uppdrag 
att upphandla driften av både hus 2 och hus 4. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-17, m VON 2015.1222. 
Utredning, daterad 2015-11-11, m VON 2015.1206. 

- Kompletterande utredning, daterad 2015-12-07, m 2015.1275. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per-Arne Öhman (M), Helene Embretsen (KD) och Lisbeth Bolin (C) yrkar på 
avslag på forvaltningens forslag till formån for eget forslag om att upphandla 
endast hus 2 med motiveringen: 

Att nämnden uppdrar åt förvaltningen att upphandla fortsatt drift av Pornona hus 2 
från privat utforare samt fortsatt driva Pornona hus 4 i kommunens regi 
i likhet med dagens fårhållanden. Upphandlingen av driften av hus 2 ska göras 
utifrån kvalitetskriterier, inte utifrån lägsta pris. SIQ kvalitetsmodell for 
upphandling och uppfoljning kan exempelvis användas som stöd vid 
upphandlingen. Med detta forslag sprids inte onödig oro bland boende och 
personal, det goda kvalitetsresultat hus 2 uppnått ges ett erkännande och hus 4 ges 
möjligheter att fullfolja den kvalitetsforbättting man påbörjat samtidigt som en viss 
valfrihet att välja utforare ges. 

Eva Staake (S), Helene Cranser (S), Maria Anell (S) och Pi:rjo Thomfors (SD) yrkar 
avslag på forvaltningens forslag till formån for eget forslag om att Pornona äldre
boende, hus 2 och hus 4 ska drivas i kommunal regi från och med 2017-01-01 med 
hänvisning till fordelarna med en (l) utfårare och forvaltningens kompletterande 
utredning. 

Ajournering 
Ajournering begärs och genomfårs mellan kl. 20:16 - 20:22. 
Förhandlingama återupptas. 
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HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 122 

Beslutsgång 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-08 

Dnr 2015/47 

Ordforande ställer proposition på yrkandet att endast upphandla Pornona äldre
boende, hus 2 mot yrkandet att Pornona äldreboende, hus 2 och hus 4 ska 
drivas i kommunal regi och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar att 
Pornona äldreboende, hus 2 och hus 4 ska drivas i kommunal regi från och med 
2017-01-01. 

Omröstningsresultat 
Omröstning begärs. Vård- och omsorgsnämnden godkänner foljande 
propositionsordning: Ja-röst till yrkandet om att upphandla endast Pornona 
hus 2 och som motforslag Nej-röst till att Pomona, hus 2 och hus 4 drivs i 
kommunal regi. 

Omröstningsresultat: Vård- och omsorgsnämnden beslutar med 3 Ja-röster och 
4 Nej-röster att bifalla yrkandet att driva Pornona äldreboende, hus 2 och hus 4 
i kommunal regi. 

Protokollsanteckning 
Per-Arne Öhman (M), Helene Embretsen (KD) och Lisbeth Bolin (C) 
reserverar sig emot beslutet. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef, Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschef Pornona äldre boende, hus 4 
Enhetschef, Hälso- och sjukvård 
Enhetschef, Attendo, Pornona äldreboende, hus 2 
Förvaltningens ekonom 
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HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 123 

Införande av hemsjukvård enligt LOV 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-08 

Dnr 2015/32 

l . Vård- och omsorgsnämnden beslutar att införa LOV i hemsjukvården 
med alternativ 2 samt utan geografiska begränsningar att bölja gälla från 
och med 2016-10-01. 

Sammanfattning 
Håbo kommun tillämpar sedan den l mars 2010 fritt val inom hemtjänsten 
vad gäller utförande av service- och omvårdnadsinsatser. Genom beslut i 
vård- och omsorgsnämnden den 7 april 2015 fick förvaltningen i uppdrag att 
utreda fömtsättningarna för att även införa fritt val enligt LOV inom den 
kommunala hemsjukvården. 

Om nämnden väljer att införa LOV i hemsjukvården så innebär det att 
nuvarande förfrågningsunderlag avseende fritt val inom hemtjänsten 
behöver omarbetas och förvaltningen kommer då att återkomma till 
nämnden för ett beslut om detta i april2016. 

Nämnden har även att ta ställning till: 

Vilket alternativ utföraren i sin tur har att välja på och som upphandlas 
enligt LOV. 

Alternativ l Kategori l: Personlig omvårdnad, hemsjukvård och service 
Kategori 2: Serviceinsatser 

Alternativ 2 Kategori l: Personlig omvårdnad, hemsjukvård och service 
Kategori 2: Personlig omvårdnad och service 
Kategori 3: Service 

I nu gällande förfrågningsunderlag för LOV finns möjlighet att begränsa sitt 
uppdrag till att gälla enbart tätort eller enbart landsbygd. Nämnden har nu 
att bestämma om det fmisättningsvis ska finnas en sådan möjlighet, att välja 
ge o grafiska begränsningar. 

Beslutsunderlag 
- Utredning, daterad 2015-09-08, nr VON 1250. 
- Vård- och omsorgsnämndens beslut§ 87, 2015-09-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per-Arne Öhman (M), Helene Embretsen (KD) och Lisbeth Bolin (C) yrkar 
att LOV ska införas i den kommunala hemsjukvården med alternativ 2 samt 
utan geografiska begränsningar, att börja gälla från och med 2016-10-01. 
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HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-08 

Dnr 2015/32 

Eva Staake (S), Helene eranser (S), Maria Anell (S) yrkar att LOV inte ska 
inforas i den kommunala hemsjukvården med hänvisning till fårvaltningens 
utredning. 

Beslutsgång 
Ordforande ställer proposition på yrkandet att införa LOV i hemsjukvården med 
alternativ 2 samt utan geografiska begränsningar mot yrkandet om att inte infora 
LOV i hemsjukvården och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar att 
införa LOV i hemsjukvården med alternativ 2 samt utan geografiska 
begränsningar. 

Omröstningsresultat 
Omröstning begärs. Vård- och omsorgsnämnden godkänner foljande 
propositionsordning: Ja-röst till yrkandet om att infora LOV i hemsjukvården 
med alternativ 2 samt utan geografiska begränsningar och som motforslag Nej
röst till att inte infora LOV i hemsjukvården. 

Omröstningsresultat: Utfallet blir 3 Ja-röster och 3 Nej-röster. Vid lika röstetal 
har ordförande utslagsröst, därmed beslutar vård- och omsorgsnämnden att 
bifalla yrkandet att infora LOV i hemsjukvården med alternativ 2 samt utan 
geografiska begränsningar. 

Protokollsanteckning 
Eva Staake (S), Helene eranser (S), Maria Anell (S) reserverar sig emot 
beslutet. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef, Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Avdelningschef får Stöd till vuxna 
Enhetschef Pomona äldre boende, hus 4 
Enhetschef, Hälso- och sjukvård 
Enhetschef, Attendo, Pomona äldreboende, hus 2 
Förvaltningens ekonom 
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HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-08 

Dnr 2015/15 

Teknisk utveckling inom vård- och omsorg 

Beslut 

l. Vård och omsorgsnänmden beslutar att socialförvaltningen under år 2016 
undersöker fårutsättningama får implementering av teknikstöd inom tre 
prioriterade områden. A: Nyckelfri hemtjänst. B: Nattillsyn via kamera. 
C: kognitiva hjälpmedel via App ( tillämpningspro gram) inom LSS. 

2. Vård-och omsorgsnänmden beslutar att socialförvaltningen tillsätter en 
pro j elctgrupp bestående av nänmdens ordinarie ledamöter i arbetsutskottet 
samt inbjuder en representant från vardera en av organisationema i 
kommunala pensionärsrådet 

3. Projektgruppen påböijar sitt arbete med att skapa fårutsättningar får inför
ande av välfärdsteknologi i Håbo kommun från och med 2015-01-16. 

Sammanfattning 
I samband med vård- och omsorgsnänmdens arbetsutskotts beredning, den 
2015-01-26, diskuterades möjligheter att ytterligare dra nytta av teknisk 
utveckling får att effelctivisera verksamhetema inom vård- och omsorg. 

Vård- och omsorgsnänmden beslutade 2015-02-03 § 12 att ge förvaltningen 
i uppdrag att återkomma med rapport om vilken teknisk utveckling som kan 
tas tillvara inom vård- och omsorg får att effektivisera verksamhetema. 

Förvaltningen har nu i sin redogörelse som framgår i tjänsteskrivelse, daterad 
2015-11-19 m VON 2015.1236 beskrivit olika digitala omsorgstjänster och 
teknikstöd som kan utveckla vården. Till hjälp med att undersöka fårutsätt
ningar får en implementering tillsätts en projektgrupp. Val av projektgrupp 
framgår i ärende VON 2015/55. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-19, m VON 2015.1236. 

- Rege1ingsbeslut 11:16, daterad 2014-12-18. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef får Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Avdelningschef får Stöd till vuxna 
Enhetschef får kommunala hemtjänsten 
Kommunala pensionärsrådet, får kännedom 

JUSTERARE • _,-

)f; llJ l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

18(21) 



HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-08 

Dnr 2015/55 

Val av representanter till projektgrupp för införande av teknikstöd 
i vård- och omsorgen 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som projektledare utse 
förvaltningens nya system- och verksamhetsutvecldare att ingå i 
projektgruppen. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ordinarie ledamöter från 
nämndens arbetsutskott ska ingå i projektgruppen. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att en (l) representant från PRO, 
SPF, Finska foreningen samt Anhörigfåreningen får ingå i projekt
gruppen. 

4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att om ordinarie representant i 
pro j el<:tgruppen får forhinder att närvara då forst ska en ersättare träda in 
istället. 

Sammanfattning 
I och med att förvaltningen har lämnat sin redogörelse- Teknisk utveckling 
inom vård- och omsorgen - till nämnden for beslut ska det också utses en 
projektgrupp som får till uppgift att undersöka forutsättningarna for en 
implementering av digitala omsorgstjänster och teknikstöd i Håbo kommun. 

Som fårslag till projektgrupp har det uppkommit att som projektledare utse 
förvaltningens nya system- och verksarnhetsutvecldare inom vård och omsorg. 
Att övliga projektdeltagare är ordinarie ledamöter i nämndens arbetsutskott 
samt en representant från vardera forening inom kommunala pensionärsrådet 

Ekonomiska kostnader 
Kostnader konteras på vård- och omsorgsnämnden som är projektansvariga. 
Projektet tidsbegränsas till december år 2016. I december 2016 får nämnden 
ta ställning till om en eventuell förlängning behövs. 

Uppföljning 
Minnesanteclmingar ska fåras löpande av projektledaren och delges 
nämnden. Kontinuerligt lämnar också socialchef muntlig information till 
nämnden samt en skriftlig halvårsrapport. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-30, nr VON 2015.1257. 

- Tjänsteskrivelse, nr 2015.1236, tillhörande ärende VON 2015/15. 

Beslutet skickas till: 
Enhetscheffor kommunala hemtjänsten 
Komnmnala pensionärsrådet, for kännedom 
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HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 126 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-08 

Dnr 2015/1 

Redovisning av anmälningsärenden och delegationsbeslut 

Beslut 

l . Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegations
besluten får perioden 2015-10-19-2015-12-01 är redovisade. 

Sammanfattning 
Delegationsbesluten studerades individuellt i den pärm som fanns med vid 
sammanträdet. 

• Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda får perioden 
2015-10-19 - 2015-12-01, avseende fårdtjänst/riksfårdtjänst, bistånd 
äldreomsorg enligt SoL samt bistånd funktionsnedsatta enligt LSS och 
LASS. 

• Delegationsbeslut, anmälan enligt Lex Maria, ärende dnr 2015/00052. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-17, nr VON 2015.1232. 
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HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 127 

Övrig fråga 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-08 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ärendet tas upp på nästa 
sammanträde i februari 2016. 

Sammanfattning 
Förvaltningen skickade två handlingar till vård- och omsorgsnämnden får 
käm1edom. 

Den ena var- Krisberedskapsplan 2015-2018- där fullmäktige uppdrar åt 
nämnderna att i sina verksamhetsplaneringar arbeta in och följa upp åtgärder 
får att stärka kommunens krisberedskap. 

och den andra var- Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt 
lagen om skydd mot olyckor 2015- där fullmäktige också uppdrar åt 
nämnderna att i sina verksamhetsplaneringar arbeta in och följa upp åtgärder 
får förebyggande arbete inom ramen får handlingsprogrammet. 

• Per-Arne Öhman (M) ställer frågan hur vård- och omsorgsnämnden går 
vidare med att fullfölja fullmäktiges uppdrag. 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
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