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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 62 Dnr 2016/00022 

Informationer 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar får informationen. 

Sammanfattning 
Ett tiotal personer, dels från vård- och omsorgsnämnden, dels från kommun
styrelsen och dels tjänstemän kommer att åka på studiebesök till Salems 
äldreboende som är byggt av företaget Senectus AB. 

Lex Maria anmälan gällande brännskada granskas nu av IVO, förvaltningen 
har också haft ett mycket bra möte med sonen 

Blandade skriftliga synpunkter har inkommit rörande en avdelning på Solängen. 
Avdelningschef har inbokade möten får utredning samt även också igångsatt 
internutbildning får de anställda i både kommunikation och bemötande. 

Utbildningskontrakt i äldreomsorgen. Fyra stycken trainee jobb är nu 
igångsatta får ungdomar som studerar 50% och jobbar 50%. 

Färdtjänstkort med resebegränsning. Vård- och omsorgsnämnden beslutade 
2016-06-14 § 51 att begränsa antal fårdtjänstresor till maximalt 200 stycken. 
Dock kan förvaltningen inte verkställa beslutet med anledning av att det laävs 
särskild utrustning i taxibilarna får att möjliggöra kontroll på antal resor, vilket 
var okänt får förvaltningen. Förvaltningen inväntar nu en offert och återkommer 
till nämnden i ärendet. 

Inga synpunkter lämnades på vård- och omsorgsnämndens ärenden vid partsam
verkan med förvaltningens övergripande samverkansgrupp den 2016-09-29. 

Vård och omsorg i Håbo kommun bjöd in alla över 65 år till ett informations
tillfålle på Pornona den 4 oktober. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster gav råd om 
hur man säkrar sin hemmiljö. Det gavs träningstips på balansövningar. 
sjuksköterska från hemsjukvården berättade om näringsriktig kost och vikten av 
att se över sina läkemedel. Under eftermiddagen fick även den som ville möjlighet 
att få sin rollatar genomgången av kommunens sjukgymnaster. 

Förvaltningsrätten har nu i dom fastslagit att upphandling gått rätt till och dä1med 
övertar Humana Omsorg AB driften av Pornona hus 2 från och med 2017-01-0 l. 

Ordfårande Lisbeth Bolin (C) infmmerade om att Västerbottens landsting är 
positiva till att tillhandahålla logoped på distans till Håbo kommuns invånare. 
Håbo inväntar nu respons ifrån Uppsala landsting. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Dnr 2016/00022 

Socialchef informerar nämnden om kommande ärenden 

• Utredning, prisnivån för icke medicinskt fotvård 
• Utredning, betala för biståndsbedömd tid istället för utförd tid 
• Utredning, tydliggöra bedömning, hanteringen gällande ansökningar till 

fölturskön på Plommonvägen 8 och l O. 

Dokument för kännedom till nämnden 
Ekonomisk analys i ärende KS 2016/00434 - För- och nackdelar med eget 
ägande respektive förhyrning från en extem hyresvärd samt ekonomiska 
konsekvenser 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 63 Dn r 2016/00006 

Ej verkställda gynnande beslut enligt Sol och LSS, kvartal 2 år 2016 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
rapport av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap l § SoL till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer får kätmedom. 

Sammanfattning 
Socialnämndemai Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen får vård 
och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte 
har verkställts senast tre månader efter beslut. Därefter ska nänmden även 
rapportera in till IVO när dessa beslut har verkställts. Nänmden ska också på 
motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader från avbrottet. 

Ärende 
Håbo kommun har totalt sjutton ärenden som rapporteras 2016-08-11. Tio 
av dessa avser LSS och sju avser SoL. 

LSS 

Fem beslut avser beslut om kontaktperson, varav det äldsta är daterat 2015-
02-06. 

Ett beslut avser verkställighet av kontaktpersonsinsats. 

Ett beslut avser ldientens återtagande av sin ansökan om kontaktperson som 
tidigare rapporterats in. 

Tre av besluten avser bostad med särskild service, varav det äldsta är daterat 
2015-06-02. Dessa klienter är fortsatt intresserade av boende endast i Bålsta 
och har valt att avvakta plats ochfeller nybyggnation. 

SoL 

Två beslut avser beslut om kontaktperson, varav det äldsta är daterat 2015-
05-04. 

Två beslut avser verkställighet av kontaktpersonsinsats. 

Ett beslut avser klientens återtagande av sin ansökan om kontaktperson som 
tidigare rapporterats in. 

Ett beslut avser avbrott av tidigare beviljad kontaktpersonsinsats, med datum 
får avbrott 2015-07-31. 

Ett beslut avser permanent bostad enl 5 kap SoL med beslutsdatum 2016-02-
08, där dröjsmålet är en följd av klientens ansökan om medboende. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 63 

Socialförvaltningens kommentar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Dnr 2016/00006 

Förvaltningen kan konstatera att det under perioden kvatial2 funnits tolv 
beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader. Dessa 
beslut har rappmierats till IVO enligt gällande regelverk 

A v dessa tolv utgörs sju beslut om verkställighet av kontaktperson. 
Rekryteringsansvaret for kontaktpersoner är från senhösten 2015 flyttad till 
samma enhet som verkställer ledsagarservice och personlig assistans. 
Omfördelningen har medfoti vissa svårigheter att ta över ansvarsuppgiften 
med förseningar som följd. Det har även i samband med omfördelningen 
beslutats om nya ersättningsnivåer enligt ett annat utbetalningssystem, vilket 
medfoti att några uppdragstagare valt att avsluta sina uppdrag. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2016-08-11, nr 1869 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Dnr 2016/00033 

Avvikelserapport, hälso- och sjukvård och social omsorg, april
augusti 2016 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkätma avvikelserapporten 
for hälso- och sjukvård och social omsorg for perioden april-augusti 
2016. 

Sammanfattning 
Antalet avvikelser under perioden är 782, vilket ger 156 avvikelser per 
månad. Det är högre än föregående petiod då antalet per månad var 128 
avvikelser. 

Andelen avvikelser som blivit bedömda enligt sannolikhets- och 
konsekvensanalysen har ökat från 36% till 60% järnfort med foregående 
period. Andelen avvikelser som fått bedömning betydande allvarlighetsgrad 
samt stor sannolikhet for att inträffa är dock på eforändrad nivå, cirka 5 %. 

Fyra patienter har fått en fraktur efter fall och fyra patienter har fått en 
tryckska da. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2016-09-15, nr 1906. 

- Avvikelserapport, april-augusti år 2016 nr 1905. 

Beslutet skickas till: 
Medicinskt ansvarig for rehabilitering 
A v delningschef for stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschefer får stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Verksamhetschef Attenda AB, Pornona hus 2 
Enhetschef Rindlags hemtjänst 
Verksamhetschef Grannvård Sverige AB 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 65 

Delårsbokslut per 31 augusti 2016 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Dn r 2016/00024 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårs
bokslut per augusti 2016 med de åtgärder som pågår och överlämnar detta 
till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden prognostiserarett under skott vid årets slut om cirka 
2,8 miljoner kronor. De största underskotten finns inom köp av hemtjänst och 
hemtjänst i egen regi. De ökade kostnaderna för köp av hemtjänst beror till stor 
del på stöne volymer. Vad gäller nämndens mål kmnmer sannolikt två av tre att 
uppfyllas under verksamhetsåret. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förvaltningen vidtar ett flertal åtgärder i syfte att minska det prognostiserade 
underskottet: 

• Förvaltningen ser över biståndsbedömningen för att se om det finns 
kvalitetsbrister alternativt effektiviseringsmöjligbeteL 

• Förvaltningen ser över avtalsvillkoren för kundvalsutförarna samt 
kontrollsystemen för imegistrerad tid. 

• Inom den kommunala hemtjänsten arbetas det med en åtgärdsplan för att 
kunna effektivisera och optimera planeringen i planeringssystemet TES. 

• En upphandling av korttidsplatser pågår för att få kontroll över priser och 
kvalitet samt för följsamhet enligt LOU. 

Uppföljning 
Förvaltningen kommer att fortsätta att följa kostnadsutvecklingen inom nämnden 
och de åtgärder som vidtagits för att minimera det prognostiserade underskottet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-27, m 1923. 

- Delårsbokslut aug 2016, daterad 2016-09-26, nr 1924. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 66 Dnr 2016/00008 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegations
besluten för perioden 2016-08-22-2016-09-27 är redovisade 

Sammanfattning 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen 
alla beslut som fattats med stöd av delegation. Detta sker dels muntlig av 
avdelningschef och dels finns besluten sammanställda i den pärm som finns 
med på sammanträdet och som kan studeras individuellt. 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning uttagen ur verksamhetssystemet Treserva, sekretess 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 67 Dnr 2016/00019 

Redovisning av synpunkter perioden januari-augusti 2016 

Beslut 

l . Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av rapporten for pelioden 
januari-augusti 2016 och överlämnar den till kommunstyreslen. 

Sammanfattning 
Rappalien sammanställer inkomna synpunkter, såsom forslag, beröm och 
ldagomål tillsammans med genomforda eller planerade åtgärder. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar sin rapport for perioden 2016-01-01 -
2016-08-31 i samband med delårsbokslutet år 2016. 

Ärende 
Kommunfullmäktige antog 20 l 0-06-14, § 54 policy for synpunktshanteling. 
Syftet med synpunktshantering är att tydliggöra brister i den kommunala 
servicen samt att ta tillvara de kommuninvånare som har intresse av att vara 
delaktiga i kommunens verksamhetsutveckling. Samt att kunna ge politiken 
en återkoppling på vad våra kommuninvånare tycker och hur de upplever 
kommunens service och åtaganden. 

Två gånger per år ska rappalieting ske till nämnden, dels i samband med 
delårsbokslut och dels i samband med årsbokslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-28, m 1930. 

- Förteckning, daterad 2016-09-28, m 1929 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 68 Dnr 2014/00002 

Förrättning - Deltagande på seminariet Äldre och läkemedel 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Maria Anneli (S) och ordfårande 
Lisbeth Bolin (C) deltar i seminariet.. 

Sammanfattning 
Karolinska institutet inbjuder till Öppet Hus torsdagen 27 oktober 2016 och 
seminariet Äldre och läkemedel, då, nu och i framtiden. 
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