
HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-06 KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 
Ledamöter 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Dag och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordfårande 

Justerare 

JUSTERARE 

Kl. 18:00 tisdagen den 6 september 2016, Kalmanummet, Kommunhuset, Bålsta 

Lisbeth Bolin (C), Ordfårande 
Helen Embretsen (KD), Vice ordfårande 
Eva Staake (S) 
Per-Arne Öhman (M) 
Helene Cranser (S) 
Maria Anneli (S) 
Pitjo Thonfors (-) 

Ingvar Nilfjord (L) 
Ulrika Wallin (MP) 
Ingrid Andersson (S) 
Sjunne Green (B å p) 
LeifLindqvist (V) 

Nämndsekreterare Lena Pertig 
Socialchef Thomas Brandeli 

Eva Staake (S) 

tisdagen den 6 september 2016, Kalrnanummet 

§§ 57-61 

\ f.:' ' r rkn l LA. 

1

' ~- h · 
\i~~~~~-\_~ ___ f.~----------

Lisbeth Bolin (C) 

h-L --~~-----------·-··---
Eva Staake (S) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum får 
anslags uppsättande 

F örvaringsp la t s 
får protokollet 

Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Vård- och omsorgsnämnden 

2016-09-06 

2016-09-J~ 
Datum får 
anslags nedtagande 2016-10-03 

Socialförvaltningens kansli, Håbo kommun 



HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

VON§ 57 Dm 2016/00022 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-06 

Informationer ................... ........... ... ............................................. .......... .... .... ....... ... ............. ...... 4 

VON§ 58 Dnr 2016/00039 
Riktlinje får god vårdhygien inom vård och omsorg .... ............................................................ 6 

VON§ 59 Dnr 2016/00043 
Riktlinje får delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter ......... .... .. ........ ..... ...... .......... ......... ... 7 

VON§ 60 Dm 2015/00011 
Riktlinje får individuella hjälpmedel får kommunal hälso- och sjukvård ...... .................... ....... 8 

VON § 61 Dm 2016/00008 
Redovisning av delegationsbeslut ..... .. ... .... .... .... ... .............................. ..... ..... .... ..................... ... 9 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
I<OMMUN 
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VON§ 57 

Informationer 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-06 

Dn r 2016/00022 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar får informationen. 

Sammanfattning 
Nya äldreboendet 2019. KSAU har återremitterat ärendet med uppdrag att en 
kostnadsberäkning ska tas fram. Ärendet har även dragits på KPR och KHR 
vilka väntar med att yttra sig till kostnadsberäkningen har presenteras. 

Tillfälliga äldreboendet, uppfårande av moduler kommer inte att genomfåras, 
dels beroende på att ett tillfälligt bygglov inte kan bli aktuellt om det visar sig 
att marken behöver pålas och dels att modulerna har en leveranstid på 15-18 
månader. Förvaltningen för istället diskussion medEnköpings kommun om 
tillfälliga lösningar att köpa platser. 

Hemtjänsten visar ett preliminärt underskott på cirka 4 miljoner kronor, 
anledningen är dels höjda timpriser, fler timmar och fler kunder. 

Nya LSS boende, Väppeby äng 2018. Planerat var att i ett fårsta skede bara 
bygga ett hus med sex lägenheter, men under sommaren har ansökningarna 
ökat varfår förvaltningen nu väljer att bygga båda husen samtidigt. 

Uppsökande verksamhet +80 år, en intresseanmälan om att få kontakt med 
kommunen kommer att skickas ut under vecka 3 7 till cirka 300 hushåll. 
Några exempel kommunen kan hjälpa till med får den som vill är att 
informera om brand, säkerhet, balansövningar etc. 

Personalfårändringar i Hemtjänsten, nuvarande enhetschefEliinar Rosengren 
kanuner att enbart arbeta med rekryteringar inom vården och Pi a Johansson 
kommer att bli tillfårordnad enhetschef fram till 31 augusti 20 l 7. Under 
perioden som Pia leder arbetet i hemtjänsten kommer boendestöd, arbetsstöd 
samt dagverksamheten Källan att ledas av gruppledarna. 

Rekrytering, i dagsläget är det svånekryterat inom vissa områden och fram
fårallt vårdpersonal. Socialchef ska tillsammans med personalavdelningen 
diskutera vad som kan göra får att bättre kunna konkurrera på marknaden. 

Lex Maria anmälan till IVO kommer att göras rörande brännskada. 
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VON§ 57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-06 

Dnr 2016/00022 

Palliativa enheten och Westerlundska rehab, förvaltningen för diskussion 
med landstinget om att avsluta avtalen med anledning av att förvaltningen 
anser att avdelningarna, sedan avtalen undertecknades, har förändrats sedan 
införandet av LAH, lasarettsansluten hemsjukvård. 

Socialchef, avdelningschefer samt vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, 
ska ha en heldag tillsammans med att följa upp åtgärder för att stärka 
kommunens krisberedskap samt förebyggande verksamhet enligt lagen om 
skydd mot olyckor. Eftermiddagen ägnas åt målen. 

Redogörelse efter partsamverkan från förvaltningens övergripande 
samverkansgrupp 2016-09-0 l, inga syn p unieter lämnades på de ärenden som 
nämnden behandlade på dagens sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2016-09-06 

Dnr 2016/00039 

Riktlinje för god vårdhygien inom vård och omsorg 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna riktlinje får god 
vårdhygien inom vård och omsorg. 

Sammanfattning 
Riktlinjen får god vårdhygien inom vård och omsorg har reviderats med 
anledning av att Socialstyrelsen utfårdat en ny fåreslaift "Basal hygien i vård 
och omsorg" SOSFS 2015: l O (M och S). Föreslaiften gäller från 2106-01-01. 
En fårändring som anges är att arbetskläder endast får bäras i arbetet och ska 
bytas dagligen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-08-15, nr 1878. 

- Riktlinje, daterad2016-08-15, nr 1755. 

Beslutet skickas till: 
Medicinskt ansvarig får rehabilitering 
Avdelningschef får Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschef får Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
V erksamhetsansvarig, Grannvård AB 
V erksamhetsansvarig, Attenda Care AB 
Verksamhetsansvarig, Rindlags hemtjänst & service 
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VON§ 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-06 

Dnr 2016/00043 

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna Riktlinje for 
delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

Sammanfattning 
Riktlinjen har reviderats. Undervisningsmaterialet inför delegering har 
kompletterats med webbutbildningen "Jobba säkert med läkemedel" från 
SKL (Sveriges kommuner och landsting). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-15, nr 1877 

- Riktlinje, daterad 2016-08-15, nr 1843. 

Beslutet skickas till: 
Medicinskt ansvarig for rehabilitering 
Avdelningschef får Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschef for Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
V erksamhetsansvarig, Grannvård AB 
Verksamhetsansvarig, Attenda Care AB 
Verksamhetsansvarig, Rindlags hemtjänst & service 
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Dnr 2015/00011 

Riktlinje för individuella hjälpmedel för kommunal hälso- och 
sjukvård 

Beslut 

l. Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta foreslagna revideringar i 
riktlinje avseende individuellt forskrivna hjälpmedel inom kommunal 
hälso- och sjukvård. 

Sammanfattning 
Riktlinjen beskriver vilka lagar och forordningar som reglerar tillhanda
hållandet och användandet av hjälpmedel inom kommunal hälso- och 
sjukvård. Hur vårdgivaransvaret är uppdelat i Uppsala län samt hur 
organisationen for hjälpmedel ser ut i Håbo kommun. Riktlinjen anger också 
inom vilka produktområden hjälpmedel är forskrivningsbara. 

Riktlinjen ersätter tidigare riktlinje daterade 2013-02-02, dnr 2015111 nr 
2015 .60. 

Förändringar i riktlinjen innebär att griptång och rollatorkorg blir 
forskrivningsbara hjälpmedel. Basmadrasser tillhörande vårdsäng bli 
forskrivningsbart i samband med forskrivning av vårdsäng. Stödkäppar, 
forhöjningsdynor och brickor till rollatorer tillhandahålls och säljs inte. 

Inga forändringar vad gäller avgifter for hjälpmedel. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-08-11, nr 1867. 

- Riktlinje, daterad 2016-07-20, nr 1861. 

Beslutet skickas till: 
Medicinskt ansvarig for rehabilitering, for vidare spridning till berörda. 
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Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-06 

Dnr 2016/00008 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegations
besluten för pelioden 2016-05-30-2016-08-22 är redovisade 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-07-07, m 1849. 

- Sammanställning uttagen ur verksamhetssystemet Treserva, sekretess 
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