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Datum 

2015-09-14 
Vår beteckn ing 

VON 2015/38 nr 2015.638 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
lrene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Rapport om awikelser under maj till augusti år 2015 

Förslag till beslut 

l . Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Sammanfattning 
Antalet avvikelser har minskat något järnfört med föregående period. Dock 
har antalet tryckskador ökat från två till sju denna period. Ä ven antalet fall 
som medförde en fraktur får brukaren/patienten har ökat, från en till sex 
denna period. Orsaken kan delvis bero på en ökad benägenhet att rapportera 
trycksår som avvikelser. Bristande kommunikation mellan förra 
enhetschefen på daglig verksamhet och personalen medf~rde brister i 
omsorgen får en brukare. 

Beslutsunderlag 
Rapport avvikelser under maj till augusti år 2015, VON2015/38 nr 
2015.610 

Beslut expedieras till 
Berörda chefer inom Stöd till äldre och funktionsnedsatta 

A( C3"A 
-~Gk/r;~c 

Irene Eld ö f 4
/ =------

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Thomas Brandeli 
Socialchef 
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Datum 
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Vår beteckning 

VON2015/38 nr 2015.610 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
!rene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Rapport avvikelser under maj till augusti år 2015 

En del av den medicinskt ansvariga sjuksköterskans arbetsuppgifter är att sammanställa och fålja 
upp avvikelser i verksamheten samt att göra anmälan enligt Lex Maria. Rapport om avvikelser 
ska lämnas till nämnden tre gånger per år. 

Sammanställning 
Under maj till augusti har 471 avvikelser rapporterats in. Det kanjärnfåras med perioden innan, 
januari till april, då 561 avvikelser rapporterades in. Siffror inom parentes anger fåregående 
period. 

Enhet Totalt Fall Läke- Brister Tryck- Utebliven Övrigt 
per medel bemötande/ sår information/insats 
enhet omsorg behandling 

Pornonahus 2 27(41) 18(12) 5(25) 4(0) (I) 

Pornonahus 4 59(95) 35(35) 11(34)' 1(4) 2(3) 10(19) 

Dalängen 39(26) 21(12) 14(13). 2(0) 2(1) 

solängen 131(150) 90(106) 23(32) 1(3) 2(0) l (l) 14(8) 

Korttids- 15(25) 10(9) 3(15) l 1(2) 
boendet 

Hemijänst 143(149) 63(80) 40(43) 3 26(19) 11(7) 
kommunen 

Hemijänst 7(6) 3(3) 4(3) 
Rindlags 

Hemijänst 8(5) 4(3) (l) 1(0) 2 l 
Grannvård 

Enheten får 10(5) 3(1) 3(3) 4(1) 
personlig 
assistans 

LSS-enheter* 7(26) (2) 5(9) (l) 2(14) 

Socialpsykiatri 17(24) 17(21) (3) 
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Enhet Totalt Fall Läke- Brister Tryck- Utebliven Övrigt 
per medel bemötande/ sår information/insats 
enhet omsorg behandling 

Hälso- och 4(7) 3(4) (l) 1(2) 
sjukvårds-
enheten 

Från andra 4(2) 2 (l) l l (l) 
vårdgivare 

Totalt 471(561) 247(263) 128(203) 7(10) 7(2) 35(25) 

*I LSS-enheter ingår gruppbostäderna Sjövägen och Lindegårdsvägen, servicebostaden på 
Dalvägen, Daglig verksamhet, Ekans korttidsboende får barn samt Kämpe elevboende. 

Kommentarer 

47(58) 

Det har skett en viss minskning av antalet avvikelser jämfört föregående period. Under rubriken 
övrigt i sammanställningen så handlar knappt hälften avvikelserna om bristande 
funktion/åtkomst tilllarm eller till Treserva. Tre händelser berör åtkomst till Treserva, varav en 
längre med totalt datastopp l Yz dygn i början av maj. 
Av det totala antalet fall har sex patienter/brukare drabbats av fraktur: Föregående period var det 
en patient/brukare som fick en fraktur efter fall. Antalet trycksår har också ökat jämfört med 
föregående period (sju stycken maj-augusti, två styckenjanuari- april). Det beror troligen mer 
på en noggrannare rapportering än reell ökning. 

solängens äldreboende 
Antalet avvikelser minskar något, men fortfarande är det många fall. Enheten planerar 
utbildningsinsatser får personalen under hösten med syfte att öka kunskapen kring omsorg och 
bemötande av personer med demenssjukdom. 

Gruppbostäderna (LSS) 
Antalet avvikelser har minskat. En del i detta kan vara en ökad kunskap bland personalen om 
sidUnaden mellan en avvikelse( en icke fårväntad händelse i verksamheten som medfort eller 
skulle kunna medfåra risk eller skada får patient/brukare) och tillbud (då en personal 
skadas/riskerar att skadas under arbetet). Tidigare har hot och våld mot personal ofta registrerats 
som en avvikelse. 

Kommunens hemtjänst 

Merparten av de avvikelser som berör utebliven behandling/information eller utebliven/fårsenad insats 
har inträffat inom hem1jänsten. Antalet har också ökat järnfort föregående period. Ölmingen beror dels på 
att alla insatser som är mer än 30 minuter fårsenade utan att patienten/brukaren är informerad ska 
registreras som avvikelse. Dels beror det på en ansträngd bemanning med många vikarier. 
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Allvarliga händelser 

Saknade narkotikaklassade läkemedel 
Under våren har det vid ett flertal tillfållen upptäckts att narkotikaidassade läkemedel saknas. 
Händelserna har polisanmält och får närvarande utreder polisen händelserna. Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska har gjort en utredning får att se över rutinerna om läkemedelshantering 
inklusive nyckelhantering. Rutinen om förvaring av nycklar tillläkemedelsvagnarna i Pornona 
hus 4 och 2 om att de ska fårvaras så att endast behörig personalkommer åt dem har inte följts. 
Det är nu åtgärdat i och med att nyckelskåp med kodlås inköpts. Fler åtgärder kommer att vidtas, 
bland annat en rutin om nyckelhantering får sjuksköterskor till 
läkemedelsrum/läkemedelsvagnar. 

Bristande omsorg patient/brukare på Sjövägen 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har gjort en utredning med anledning av samtal från chefen 
får habiliteringen i Uppsala. En personal från boendet hade hört av sig och önskade ett läkarintyg 
om att en patient/brukare inte får äta papper. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har inhämtat 
information från enhetschefer, sjuksköterska samtjournalanteckningar från social 
joumal(daganteckningar) ochpatienijournal. Patienten/brukaren bor på Sjövägen och vistas på 
daglig verksamhet vardagar. Där har personalen sett att hen blir lugn av att plocka med papper. 
Patienten/brukaren har problem med fårstoppning och på boendet har man misstänkt att hen får i 
sig papper som förvärrar problemet med förstoppning. I slutet av år 2014 genomfårdes en 
planering på daglig verksamhet som bland annat gick ut på att man succesivt skulle minska 
användningen av papper och ersätta det med annat. I början av år 2015 träffades ansvariga chefer 
får att följa upp planeringen och enhetschefen får daglig verksamhet uppgav då att 
pappersaktiviteterna helt upphört. När den nuvarande chefen undersöker händelsen, med 
anledning av utredningen, finner hon en daganteckning från februari om att patienten/brukaren 
har "planerade pappersraster". Kommunikationen mellan enhetschefen och personalen har 
uppenbarligen inte fungerat. Den chefen har nu lämnat verksamheten Från 2015-08-05 då den 
nuvarande enhetschefen fcir daglig verksamhet blev kontaktad av den personal som ringde 
habiliteringen, så förekommer inga aktiviteter med papper. Patienten/brukaren får andra stimuli 
och verkar nöjd med det. Enhetschefen får daglig verksamhet och enhetschefen för Sjövägen har 
utrett händelsen och anser att det inte finns risk får en upprepning av händelsen. Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska konstaterar också i sin utredning att bristande kommunikation verkar vara 
huvudorsaken till händelsen. 

Samverkan med andra vårdgivare 
Under perioden har fyra avvikelser inlcommit från andra vårdgivare. En har kommit från 
habiliteringen och handlat om fårdröjd insats enligt en SIP (samordnad individuell plan). 
Enköpings lasarett har skickat två avvikelser, en om fel adress till patienten och en om bristande 
hygien runt en patient. Från Akademiska sjulchuset har en avvikelse kommit om bristande 
hantering av en urinkateter. Medicinskt ansvarig sjulcsköterska har svarat på avvikelserna. Svaret 
på avvikelsen från Alcademiska sjukhuset innehåller samtidigt en avvikelse till dem, då vad 
gäller brister i egenvårdsbedömning samt dokumentation i vårdplanen från den samordnade 
utskrivningen från sjuldmset. Bristema kan delvis fårldara den inträffade händelsen. 

Till andra vårdgivare har skickats totalt åtta avvikelser. Två till Alcademiska sjukhuset, varav en 
beskrivs ovan och den andra handlade om att patienten skickades hem till fel adress. En till 
Enköpings lasarett rörande att kopia på läkarjoumal från annan patient, skickats med hem. Tre 
har slcickats till familjeläkamas vårdcentral rörande fårsenad ordination av läkemedel och 
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svårigheter att få kontalet med läkare. Två har skickats till Bålstadoktorns vårdcentral; en rörande 
risk får felmedicinering på grund av läkamas svårigheter att ordinera läkemedel i Pascal (data 
program for ordination av läkemedel) och en på grund uteblivet hembesök. Svar har kommit från 
familjeläkarna och ett möte är inplanerat hos Bålstadolctorn får att diskutera avvikelserna. 

Samlad bedömning 
Jämfört med samma period får ett år sedan så har antalet avvikelser ökat, 312 år 2014 och 471 år 
2015. Antalet frakturer och trycksår har ökat. Det kan delvis bero på ansträngd personalsituation 
under sommaren. Vad gäller trycksår kan en mer no g grann rapportering också ingå som 
fårldaring. I samband mer den här rapporten har en del enhetschefer fått återkoppling på hur 
personalen har registrerat avvikelser, under vilka rubriker med mera. Det fmns nu ett utkast till 
en reviderad riktlinje får avvikelser som kommer att behandlas under hösten. 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
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T JÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2015-09-23 

Vård~ och omsorgs111ämnden~s de~årslbokslut per augusti 2015 

Förslag till beslui 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna fårvaltningens 
delårsbokslut per augusti och överlämna detta till kommunfullmäktige. 

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till fårvaltningen att vidta de 
åtgärder som är möjliga får att minimera underskottet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningenprognostiserarett underskott om 638 tla får vård- och 
omsorgsnämnden vid årets slut. Den huvudsakliga anledning till det är 
högre kostnader än budgeterat får personlig assistans som redovisar ett 
underskott med drygt l 000 tla. Ett annat område är köp av hemtjänst som 
redovisar ett underskott om 4 705 tlrr, vilket till del beror på höjningen av 
ersättningen till utfårama men också på fler brukare, varav flera med 
mycket insatstid. 

Nämnden uppfYller i huvudsak de mål och nyckelindikatorer som beslutats 
får nämndens verksamhet. Dock lyckades verksamheten inte med att få ett 
ökat fårtroende i SCB:s medborgarundersökning där resultatet minskade 
från 57 till 56. Detta är visserligen inom den statistiska felmarginalen och 
fårtroendet är fortfarande väl högre än rikssnittet 

Inom verksamheten har det under året skett flera effektiviseringar som har 
positiva ekonomiska effekter. En minsirning har skett med 1,3 årsarbetare 
inom äldreomsorgen och bemanningen är ändå fortsatt god. Vidare har det 
skett en minsiaring med 1,0 enhetschef genom en omfårdelning av uppdrag. 
På Dalvägens gruppboende har man ökat antalet brulcare med 25 % med 
bibehållen personalstyrka. 

När det gäller underskottet om 638 tia kommer fårvaltningen att arbeta får 
att minska detta så mycket som möjligt främst genom att vara 
återhållsamma med att tillsätta timvikarier i vården och i övrigt vara så 
återhållsamma som möjligt med kostnader. 

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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Vård- och omsorgsnämnden 



1 Sammanfattning 

Verksamheten 

I februari 2015 öppnade den sista av fyra avdelningar på Solängen. 

Under januari till augusti har ett minskat antal uppdrag gällande särskild boende 
inkommit. Trenden har pågått under dessa månader men nu ökar behovet och 
efterfrågan om särskilda boende platser. 

Inom äldreomsorgen har vi infchi TES som plane1ings- och registreringssystem. 
Förutom en sälaare registrering av tid i hemtjänsten så medfor detta bättre möjligheter 
till planering både i hemtjänsten och på särskilt boende. 

Inom socialpsykiatrins verksamhet har arbetet påböijat med ett systematiskt 
kvalitetsarbete och ett arbete med anhörigstöd. Samarbetet med andra instanser som 
psykiatrin och habiliteringen och med anhö1iga har fortsatt att utvecklas for att ge bästa 
möjliga stöd till den enskilde. 

Dalvägens boende har utökat med två platser utifrån en ökad efterfrågan. Det har också 
påböijats en planering av en ny gruppbostad som beräknas vara inflyttningsidar 2017. 
Detta arbete bedrivs i nära samarbete med brukare ochfeller dess företrädare. Inom 
daglig verksamheten har påbö1jats ett utvecldingsarbete som syftar till att kunna erbjuda 
fler "riktiga arbetsplatser" for olika mindre grupper av brukare. 

Måluppfyllelse 

Vård- och omsorgsnämnden uppfyller i huvudsak sina mål. Ett av målen handlar om att 
utveclda metoder for att bättre kunna möta den enskildes individuella behov. Alla 
brukare i äldreomsorgen har en genomforandeplan efter tre veckor och nästan alla 
brukare som varit aktuella for en genomforandeplan har registrerats i det nationella 
kval i tetsre gistret. 

När det gäller medborgarnas fortroende for verksamheten har det minskat med en enhet 
vad gäller äldreomsorgen och ökat med en enhet vad gäller stöd till utsatta personer. 
Båda forändringarna är inom den statistiska felmarginalen. 

I samråd med den enskilde eller hens fåreträdare pågår ett planeringsarbete när det 
gäller byggnation av ny grupp bostad. 

Ekonomin 

Förvaltningenprognostiserarett underskott om 638 tkr for vård- och omsorgsnämnden 
vid årets slut. Den huvudsaldiga orsaken till det är högre kostnader än budgeterat for 
personlig assistans. 

2 Arets händelser 

Ny organisation skall sjösättas från forsta november. Organisationsforändringen syftar 
till att cheferna inom avdelningen for stöd till äldre och funktionsnedsatta får ett 
tydligare uppdrag inom sitt område som i sin tur skall underlätta verksamhetens 
följsamhet efter brukarnas behov. 

En nyinrättad tjänst som system- och verksamhetscontroller är utannonserad och 
kommer att organiseras inom avdelningen stöd till vuxna. Tjänsten innebär, utöver ett 
utökat systemstöd inom Treserva, även en forstärkning av förvaltningens beställanoll 
gentemot våra externa leverantörer inom äldreomsorgen. När controllern är på plats 
kommer forvalhlingen att ha möjligheter att genomfora mer strukturerade 
avtalsuppfolj11ingar och kontroller av levererade tjänster. 
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Under året har flera biståndsbedömare slutat och andra bötjat. Arbetsgmppen har 
fmifarande någon vakans men är snart fulltalig och ny enhetschefbötjade i augusti 
månad. 
Ett utvecklingsarbete har påböljats genom att personalen med ansvar gentemot 
äldreomsorgen utbildats inom ÄBIC (äldres behov i centrum) vilket kommer att 
innebära ett mer strukturerat sätt att individanpassa hela flödet från utredning till 
uppdragsbeskrivning och uppföljning av den enskilde bmkarens stöd i vardagen. Ny 
personal har även utbildats inom LSS och tillsammans med övriga inom avdelningen 
får stöd till vuxna har personalen haft en heldagsutbildning med jurist får stöd i 
implementering av de senaste föreskrifterna gällande dokumentation inom 
socialtjänsten. Generellt inom hela arbetsgmppen biståndsbedömare tas nu ett nytt steg i 
att uppdatera mtiner och arbetssätt. 

Hemtjänst: Verksamheten har implementerat och använder nu ett nytt 
uppfåljningssystem, TES (Trygghet Enkelhet Säkerhet) från fårstajuni i hemtjänst och 
socialpsykiatrin. TES kommer att användas som planetingssystem inom SÄBO, 
hemtjänst och socialpsykiatrin och implementeringen har påböljats även där. 
Övergången och den nya larmmottagningen fungerar tillfredsställande. Det som kvarstår 
är optimal planeting och nyckelfri hantering. Optimal planering av befintliga bmkares 
insatser kommer igång under hösten. Hemtjänsten har flyttat till mer ändamålsenliga 
lokaler. Verksamheten sitter nu samlat och kan lättare samarbeta mellan olika 
personalgtupp er. 

Dalängens dagligverksamhet: I och med ett beslut i vård-och omsorgsnämnden 
kommer Dalängens dagverksamhet att vara biståndsbedömd fi·ån och med november 
månad. 

Daglig verksamhet LSS: För att tillgodose individens önskemål om arbete och 
sysselsättning behöver lokalfi·ågan ses över. I dag bedrivs en stor del av verksamheten i 
en byggnad på Kalmarvägen. Lokalerna är inte optimala får många deltagare och 
verksamheten ser ett behov av fler gmpper som utgår från mindre lokaler med fler 
sysslor i kommunens övriga verksamheter. Samverkan med fastighetsavdelningen pågår 
och arbetsgmpperna strukturerar om sig utifrån efterfrågan. 

Socialpsykiatri: Under året utbildas 2 handledare i vård o stöd-samordning villcet 
innebär att vi kan ha intem utbildning framöver. Vård och stödsamordning ger 
medborgarna ökad möjlighet att ha inflytande och medbestämmande om sin egen 
situation och själv lägga upp målen får sin återhämtning. Detta gör att medborgarna 
kommer att möta en verksamhet av mycket hög kvalitet. Arbetet med att stötta anhötiga 
har kommit igång och kommer att utvecldas vidare under året. Det finns möjlighet till 
både individuellt stöd och stöd i grupp får kommunens invånare. Allt sker i samverkan 
med landstinget. Behovet av sysselsättning ser olika ut beroende på 
funlctionsnedsättning. I dag finns beslut enligt Lagen om stöd och service och 
Socialtjänstlagen under samma tak. Verksamheten ser behov av att särskilja LSS och 
SOL insatser och planerar därmed en uppdelning i två spår i samverkan med 
Socialpsykiatrin. 

LSS-boende Sjövägen: All fast anställd personal på LSS-boendet på Sjövägen har gått 
utbildning på autismcenter i Sunne. Syftet har varit att kvaliteten i verksamheten skall 
:förbättras. Personal har fått mer tydligt förståelse för hur en person med autism tänker 
och fler verktyg att kommunicera med personer som har kommunikationssvårigheter. 
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3 Måluppfyllelse nämnder 

3.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande. 

3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

3.2.1 Organisation och arbetsmetoder ska utvecklas inom hela förvaltningen 
för att bättre möta den enskildes individuella behov 

• Uppfylls 

Senaste kommentar 

Förvaltningen har llilder året arbetat intensivt med att utveclda metoder för att bättre 
möta den enskildes individuella behov. En del av detta märks i utfallet på de 
nyckelindikatorer som är kopplade till målet. Utöver detta har ett arbete påböljats med 
utredning och insatser enligt modellen ÄBIC och ett nytt planeringssystem, TES, har 
införts vilket ger möjligheter till en mer individuell planering. 

Utfall 
Nyckelindikatorer Måltal2015 Augusti 

2015 

• 95% av brukarna inom äldreomsorgen ska ha en genomförandeplan 
100 100 inom tre veckor från det man blev aktuell i verksamheten. 

• Minst 95% av brukarna ska vara registrerade i de kvalitetsregister 
95 98 som socialnämnden använder. 

3.2.2 Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka . 

• Uppfylls inte 

Senaste kommentar 

Förtroendet för socialtjänsten mäts i SCB:s medborgarundersökning som presenterades i 
maj 2015. Den visar ett betygsindex på 56 för förtroendet för äldreomsorgen vilket är 
lägre än 2014 då det var 57. När det gäller stödet till utsatta personer är betygsindexet 
för 2015 ett värde på 46 vilket är högre än 2014 då det var 45. Båda förändringarana är 
inom den statistiska felmarginalen. Jämfört med liket är förtroendet för äldreomsorgen 
väl högre än likssnittet och förtroendet för stödet till utsatta personer är något lägre än 
liks snittet. 

Någon mätning av kvaliteten på hemsidan har ännu inte skett varför inget resultat kan 
redovisas. 

Utfall 
Nyckelindikatorer Måltal2015 Augusti 

2015 

Förtroendet för äldreomsorgen enligt SCBs medborgarundersökning 
61 56 ökar jämfört med 2014 

Förtroendet för de insatser som görs för utsatta personer ska öka 
50 46 enligt SCB:s medborgarundersökning. 

- Bland de bästa 25 % i landet vid mätning av hemsidans kvalitet 25 
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3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkom mun. 

3.3.1 Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

Uppfylls 

Senaste kommentar 

Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänsten aktivt medverka i samhällsplaneringen. Ett 
sätt att göra det är att medverka i det kommunala handikapprådet och aktivt ta del i de 
tillgänglighetsdialoger som förekommer i detta sammanhang. Ett annat sätt är att på 
eget initiativ rapportera brister i miljön vilket förvaltningen gjort vid flera tillfållen. Det 
har handlat om utemiljön kring särskilda boenden och om tillgänglighet till stränder får 
personer som är rullstolsbundna. Just nu pågår ett planeringsarbete när det gäller ny 
gruppbostad och hittills har det vmit 4 dialogmöten med brukare/företrädare. 

Utfall 
Nyckelindikatorer Måltal2015 Augusti 

2015 

• Antal rapporterade brister vad gäller tillgänglighet för 
5 5 

funktionsnedsatta i utemiljön 

• Antal genomförda brukarråd i samband med nybyggnation av särskilt 
2 4 

boende för personer med funktionsnedsättning. 

4 Viktiga förändringar och trender 

De privata utfårama har samma antal kunder men ökar antalet utförda timmar. Därmed 
växer volymen och kostnaderna får hemtjänsten totalt i kommunen. 

stimulanspengar får äldreomsorgen finns att rekvirera får 2015 och 2016. Håbos del är 
1,2 mkr 2015 och 2,4 mkr 2016. För 2015 är planeringen att fastanställa ett visst antal 
personer inom äldreomsorgen får att få bättre kontinuitet och minska antalet timvikarier. 

Den fortsatt största utmaningen är - och kommer under närmsta åren fortsätta att vara -
den ökande andelen äldre inom kommunen. Såväl biståndsbedömare som utfårare 

kommer framöver att än mer arbeta får att med så liten ökad kostnad som möjligt 
leverera en rättssäker biståndsbedömning och väl utförd äldreomsorg till ett allt större 
antal bmkare. I talet med detta ökar behovet av att rekrytera medarbetare med rätt 
kompetens. Äldreomsorgen är i ständigt behov av att rekrytera nya medarbetare, dels på 
grund av rörelse i verksamheterna och naturliga avgångar, men även då medarbetare 
söker sig vidare får att kunna utvecldas inom yrket. Vi behöver arbeta med att erbjuda 
befmtliga och nya medarbetare mer kompetensutveclding får att få kompetent personal 
att stanna i kommunen. 

Socialstyrelsens föreskrifter om våld i nära relationer ska nu bölja implementeras i 
verksamheterna vilket innebär en del nya och mer tidshävande arbetsuppgifter när 
socialtjänsten fått ett tydligare ansvar att utreda våldet och fcilja upp beviljade insatser 
får målgruppen. Förvaltningsledningen har ännu inte beslutat var i organisationen dessa 
arbetsuppgifter främst kommer att hanma, men som ett fårsta led i det här 
fårändringsarbetet kommer representanter från all myndighetsutövande personal inom 
förvaltningen att gå Länsstyrelsens utbildning inom arbetsmetoden FREDA, vilket ska 
innebära ett starkare skydd får de utsatta medborgamas rättigheter. 

Flyktingfrågan innebär att det med allra största sannolikhet behövs fler bostäder. 
Bostadsefterfrågan inom LSS verksamheter kommer också att öka. Det finns även 
många unga generellt i Håbo som inom snar framtid också behöver bostäder, samt att 
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Håbo får fler äldre. Att få alla olika behov att samverka och samtidigt integreras i 
samhället är viktigt. Olika människor oavsett bakgrund eller funktionshinder behöver 
integreras - detta också viktigt i planering av nya bostäder. Viktigt även att titta på hur 
Håbo kommun får fram arbeten for unga med funktionshinder, 

5 Valfrihet och konkurrens 

Dåvarande socialnämnden antog i november 2012 en plan for valfrihet och konkunens 
for perioden 2013-2015. I denna pekas några områden ut som möjliga att 
konkurrensutsätta utöver de områden där det redan idag finns privata utforare. Det 
handlar om fotvård och daglig verksamhet enligt LSS och eventuellt ytterligare boende 
for älch·e. Något beslut om ytterligare konlcunensutsättning har inte fattats av vård-och 
omsorgsnämnden. Dock har forvaltningen i uppdrag att senast till nämndens 
sammanträde i december 2015 återkomma med forslag kling att eventuellt infora ett 
kundval inom hemsjukvården. 

De verksamheter i nämndens regi som idag är konlcunensutsatta är Pomona, hus 2 som 
drivs av Attendo- och lcundval i hemtjänsten enligt LOV. Avtalet med Attenda löper ut i 
december 2016. Inom hemtjänsten finns forutom den kommunala utforaren också tre 
privat utforare. En av ger enbart serviceinsatser. 

6 Intern kontroll 

I planen for internlcontroll identifieras ett antal områden där det är viktigt med intern 
kontroll. Några områden som vi arbetat med hittills under 2015 är: 

• Kontroll vid anställning att legitimerad personal har sin legitimation. 
• Avvikelser inom hälso- och sjulcvården. 
• Avstämning av utford tid mot biståndsbedömd tid på hemtjänstfakturor. 
• Avstämning av att dolmmentatian inom hälso- och sjukvården stämmer mot 

forordningar och riktlin j er. 
• Kontroll och rälming av läkemedel. 

7 Volymer och nyckeltal 

7.1 Hemtjänst 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Progno 
s helår 

Volym/nyckeltal Helår Helår Augusti Augusti 
Augusti 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal kunder (kommunal hemtjänst) 260 265 265 175 180 

Andel årsarbetare med utbildning, % 80 80 80 80 80 

Antal utförda timmar (kommunal hemtjänst) 37 813 39 000 24 920 26 953 40400 
utförda besök omvårdnad och service inklusive 
HSL, exkl avböjda insatser 

Antal kunder (kommunal hemtjänst) 

Utfallet visar antalet aktiva hemtjänstkunder utöver dessa finns personer som enbart har 
trygghetslarm, ca 40-50 per månad. 

I budgetsiffran ingår även larmkunder. Vilket inte ingår i utfallet. 
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7.2 Hemsjukvård 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Progno 
s helår 

Volym/nyckeltal Helår Helår Augusti Augusti 
Augusti 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal ärenden 472 450 425 421 470 

Kostnad per kund, kr 20 580 25 900 23 600 

Kostnad per kund, kr 

Personalkostnader får hemsjukvård är lägre än budgeterade på grund av sjukfrånvaro. 
Berälmad prognos fårväntas hålla. 

7.3 Korttidsboende, äldre 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Progno 
s helår 

Volym/nyckeltal Helår Helår Augusti Augusti 
Augusti 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal platser 8 8 9 8 8 

Kostnad per plats, kr 499 400 532 625 503 100 

Antal platser 

Avser Pornonas korttidsboende 

Kostnad per plats, kr 

Kostnad per plats har minskat med anledning av neddragningar och effektiviseringar 
inom verksamheten. 

7.4 Särskilt boende Pornona hus 4 

Utfall Budget Utfall Utfall Progno 
s helår 

Volym/nyckeltal Helår Helår Augusti Augusti 
Augusti 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal boenden 24 24 23 24 24 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 501 200 509 580 518 000 

Antal tillagade portioner totalVår i 79 80 53 50 74 
äldreomsorgskök (tusen portioner) 

Antal tillagade portioner totalt/år i äldreomsorgskök (tusen portioner) 

Många medarbetare från kommunhuset väljer att äta i restaurangen efter att man 
påannonserat om denna möjlighet på intranätet. 

7.5 Särskilt boende Solängen 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Progno 

Volym/nyckeltal Helår Helår Augusti Augusti 
s helår 

Augusti 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal boenden 27 39 30 36 39 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 600 200 598 200 604 800 
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Antal boenden 

Under januari finns 30 platser. Från och med febmari finns totalt 40 platser. Berälmat på 
helår ger det totalt 39 boendeplatser. 

Kostnad per boende, lrr (inld natt) 

I tidigare rapporter har budgetbeloppet varit felaktigt. Nu stämmer budgetbeloppet 

7.6 Särskilt boende Dalängen 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Progno 
s helår 

Volym/nyckeltal Helår Helår Augusti Augusti 
Augusti 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal boenden 18 18 18 18 18 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 593 100 595 100 592 600 

7. 7 Socialpsykiatri 

Utfall Budget Utfall Utfall Progno 
s helår 

Volym/nyckeltal Helår Helår Augusti Augusti 
Augusti 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal kunder, dagtid 41 38 38 32 38 

Antal årsarbetare exkl natt (2014 var värdet 14,68 10,75 14,68 10,45 10,45 
inkl natt) 

Antal beslut, boendestödstimmar 12 762 12 500 8 510 5 853 10 000 

Antal besök, Källans verksamhet 2 320 2 200 1 441 1 566 2 300 

Andel årsarbetare med utbildning, % 100 100 100 100 100 

Antal kunder, dagtid 

Många ärenden har avslutats under sommaren och tillströmningen av nya har inte vmit 
stor. Det finns anledning att tro att nya uppdrag kommer in under hösten. 

Antal årsarbetare exld natt (2014 var värdet inld natt) 

Under 2014 var värdet inldusive natt. Men från och med 2015 rapporterar verksamheten 
exklusive natt. 

Antal beslut, boendestödstimmar 

Färre timmar beror på fårre uppdrag och ska också ställas i relation till antalet 
avbokningar som är hög, speciellt under sommarmånaderna. 

Antal besök, Källans verksamhet 

Mycket besök i verksmnheten vaJje månad utomjuli då verksamheten hade stängt i två 
veckor. 

7.8 Personlig assistans 

Volym/nyckeltal 

Beviljade timmar LASS 

Utfall 
Helår 
2014 

95 471 
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Budget Utfall Utfall 
Helår Augusti Augusti 
2015 2014 2015 

78 588 55 760 58 932 

Progno 
s helår 

Augusti 
2015 

89 016 
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Utfall Budget Utfall Utfall Progno 
s helår 

Volym/nyckeltal Helår Helår Augusti Augusti 
Augusti 2014 2015 2014 2015 

2015 

Bevi ljade timmar LSS 4 602 7 794 1 840 2140 3 260 

Summan av budgeterade ti111111ar är 86 382. Summan av prognosenfor helår är 92 276 timmar. Detta är en ökning på 5 894 timmar, 
vilket är en av förklaringarna till ökade kostnader inom LSS och LASS. 

Beviljade timmar LASS 

En genomgång och analys av antalet ärenden inom LSS & LASS genomfårs under 
hösten och dessa reviderade siffror är fåranhade i verksamheten. F ortsatt arbete med att 
säkerställa beslut och utfårande av beslut tillsammans med biståndshandläggare görs 
under hösten 2015. 

Budgeten är svår att j ämfåra med utfallet då man tidigare har rapporterat en del LS S 
ärenden som egentligen avser LASS. 

Beviljade timmar LSS 

En genomgång och analys av antalet ärenden inom LSS & LASS genomfårs under 
hösten och dessa reviderade siffror är fåranlaade i verksamheten. Fortsatt arbete med att 
säkerställa beslut och utfårande av beslut tillsammans med biståndshandläggare görs 
under hösten 20 15. 

Budgeten är svår att jämföra med utfallet då man tidigare har rappmterat en del LSS 
ärenden som egentligen avser LASS. 

7.9 Sjövägen gruppboende 

Utfall Utfall Utfall Prognos 

Volym/nyckeltal Helår 
Budget Aug u Aug u helår 

2014 Helår 2015 st i st i Augusti 
2014 2015 2015 

Antal boenden 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 11 ,2 11,2 11 11,2 11 ,2 

Personaltäthet (exkl natt) 1,8 1,5 1,8 1,75 1,75 

Andel årsarbetare med utbildning, % 85 85 85 85 85 

Kostnad per boende, kr 1 341 000 1 376 700 1 364 000 

Kostnad per boende, kr 

Verksamheten har haft en låg sjukfrånvaro och därmed hållit nere kostnaderna får 
vikarier. 

7.10 Lindegårdsvägen gruppboende 

Utfall Budget Utfall Utfall Progno 
s helår 

Volym/nyckeltal Helår Helår Augusti Augusti 
Augusti 2014 2015 2014 2015 

2015 

Antal boenden 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 7 6,75 7 6,75 6,75 

Personaltäthet (exkl natt) 1,08 1 '13 1 '17 1 '13 1 '13 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 100 

Kostnad per boende, kr 732 000 768 700 768 700 
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Kostnad per boende, kr 

Budgetsiffran var fel i tidigare rapporter. Nu är den korrekt. 

7.11 Dalvägen gruppboende 

Utfall Budget Utfall Utfall Progno 
s helår 

Volym/nyckeltal Helår Helår Augusti Augusti Augusti 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal boenden 8 8 8 9 10 

Antal årsarbetare 7 6,75 7 6,75 6,75 

Personaltäthet (exkl natt) 0,87 0,84 1 0,75 0,67 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 100 

Personaltäthet ( exld natt) 

Prognos får helår avser ökning av antalet brukare med två. Schemafårändringar görs 
och prognos får helår kan förändras . 

7.12 Ekans korttidsboende 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Progno 
s helår 

Volym/nyckeltal Helår Helår Augusti Augusti 
Augusti 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal brukare 12 16 15 11 14 

Antal årsarbetare 10,46 10,17 10,46 10 10,17 

Antal boendedygn 1 115 1 200 769 670 700 

Kostnad per brukare, kr 459 400 333 200 382 000 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 100 

Antal brukare 

Indikationer finns på att antalet barn i verksamheten kornmer öka. 

Antal årsarbetare 

Bernanningen hålls nere i den mån verksamheten klarar av det. 

Antal boendedygn 

Verksamheten rälmar med att komma upp till målet, med anledning av att fler ärenden 
är att vänta. 

Kostnad per brukare, l{r 

Kostnad per brukare har ökat något då antalet btukare har minskat. Antalet personal har 
inte fårändrats får att man inväntar nya brukare under hösten 2015. 

Andel årsarbetare med utbildning % 

Samtliga nyrelayteringar har den utbildning som laävs får verksamheten. Vidare sker 
löpande kornpetensutveclding får att den anställde ska möta brolearens behov i 
hans/hennes funktionsnedsättning. 
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7.13 Daglig verksamhet LSS 

Utfall Budget Utfall Utfall Progno 
s helår 

Volym/nyckeltal Helår Helår Augusti Augusti 
Augusti 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal deltagare 49 60 54 55 58 

- varav företagsplatser 11 15 10 10 11 

Antal deltagare 

Av 55 är ca lO st sysselsättning 

8 Drift- och investeringsredovisning 

8.1 Driftredovisning 

Bokslut Budget 
Utfall 

Prognos 
Budget-

2014 2015 aug 2015 awikel Not 
2015 se 

Vård- och omsorgsnämnd -234 -317 -208 -317 o 
Nämndadministration -180 -183 -125 -189 -6 

Summa Nämnd o 
-414 -500 -333 -506 -6 

styrelseverksamhet 

Kansli vård- och omsorgsnämnd -4 642 -4 978 -4 133 -5 077 -99 

Summa övergripande socialljänst -4 642 -4 978 -4 133 -5 077 -99 

Anhörigstöd -506 -509 -345 -509 o 
Äldreomsorg övergripande 1 768 o o 1 700 1 700 1 

Westerlunds rehab -1 331 -1 360 o -1 100 260 2 

Demensteam -246 -1 221 -531 -850 371 3 

Hemtjänst Kärnhuset -4 540 -3 815 -2 230 -2 579 1 236 4 

Hemsjukvård -9 715 -11 658 -7 251 -11 068 590 5 

Köp av hemtjänst -23 813 -24 365 -18 966 -29 070 -4 705 6 

Hemtjänst natt (from 2015 ingår 
-5 371 -5 694 -3 491 -5 611 83 

tidigare socpsyk natt) 

Trygghetslarm -23 -965 -370 -583 382 7 

Dagverksamhet äldre -1 988 -2 198 -1 357 -2 070 128 8 

Korttidsboende äldre -3 995 -4 261 -2 109 -4 025 236 g 

Re h ab -8 072 -8 137 -5 287 -8 120 17 

Utskrivningsklara -19 -25 o -25 o 
Handläggning äldreomsorg -2 305 -2 365 -1 937 -2 291 74 

Köp av särskilt boende Attenda -14 429 -14163 -10 397 -14 750 -587 10 

Äldreboende - Hus 4 -9 303 -9 625 -6 678 -9 469 156 11 

Äldreboende - Hus 4, nattpersonal -2 725 -2 605 -1 968 -2 964 -359 12 

Iniraprenad Äldreboende-Dalängen 
-10 679 -10 711 -7 012 -10 666 45 

(in kl natt) 

Äldreboende - Dalängen (avgifter -582 -519 -316 -574 -55 
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Bokslut Budget 
Utfall 

Prognos 
Budget-

2014 2015 aug 2015 avvikel Not 
2015 se 

och hyror) 

Äldreboende - solängen -13287 -18 831 -12 682 -18 940 -109 13 

Äldreboende - Solängen, 
-2 919 -4 496 -3 222 -4 646 -150 14 

nattpersonal 

Lägenhetshyror Plommonvägen 8 
-448 o -293 -315 -315 15 och 10 

Köp särskilt boende äldre -548 -250 -206 -207 43 

Köpt korttidsvård äldre -91 -50 o o 50 

Socialpsykiatri, dag -5 690 -6 229 -3 749 -5 820 409 16 

Psykiatri övergripande 544 o o o o 
Socialpsykiatri, natt 544 o o o o 
Summa äldreomsorg och 

-120 313 -134 052 -90 397 -134 552 -500 
boendestöd 

Personlig assistans LSS -2 463 -4 602 -2 617 -4 567 35 

Personlig assistans med 
-7 961 -7 507 -6 395 -8 583 -1 076 17 assistansersättning 

Sjövägen - boende LSS -8 045 -8 260 -5 273 -8 183 77 

Lindegårdsvägen - boende LSS -4 392 -4 612 -3 006 -4 612 o 
Dalvägen - boende LSS -4 364 -4 532 -2 919 -4 846 -314 18 

Handläggning handikappomsorg -900 -1 325 -536 -1 112 213 19 

Korttidsboende Ekan LSS -5 513 -5 331 -3 510 -5 348 -17 

Korttidsboende tjänsteköp LSS o -120 o o 120 20 

Daglig verksamhet LSS (inkl daglig 
-6 855 -7 801 -5 340 -7 801 o verksamhet Cafe Håbo) 

Avlösarservice i hemmet LSS -222 -470 -217 -470 o 
Förlängd skolbarnomsorg LSS -244 -450 -222 -450 o 
Summa Insatser enligt LSS -40 746 -44 705 -30 035 -45 972 -1 267 

Färdtjänst -4 740 -5 200 -3 206 -5 101 99 

Riksfärdtjänst -103 -200 -124 -170 30 

Summa Färdtjänst/riksfärdtjänst -4 843 -5 400 -3 330 -5 271 129 

Fotvård 50 62 -2 62 o 
Restaurang P o mon a -900 -900 -261 -900 o 
Reception/vaktmästeri äldreomsorg -6 764 -6 620 -4 398 -6 620 o 
Summa Förebyggande äldreomsorg -7 614 -7 458 -4 661 -7 458 o 

Omföring från socialnämnden o o o 800 800 21 

Totalt -178 785 -197 398 
-132 

-198 036 -638 
889 
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8.2 Kommentarer till driftredovisning 

l. Äldreomsorg övergripande +l 700 tkr 

Intäkter i fonn av PRIO pengar som avser prestationsmedel är en satsning från staten 
med 500 tla, för att få ut människor i arbete. Samt statsbidraget som avser 
stimulansbidrag på 1,2 mlcr. 

2. Westerlunds rehab +260 tlu· 

Behandlingsplatser som avses för detta kommer inte utnyttjas i lika stor utsträclming 
som i budgeten, med anledning av att enheten drar ner på verksamheten under 
sommaren. Utfallet är i dagsläget noll, beroende på att Uppsala läns Landsting inte har 
fakturerat för periodenjanuari-april ännu. 

3. Demensteam +371 tkr 

Verksamheten redovisar ett överskott då en budgeterat tjänst som biståndsbedömare om 
50 procent inte tillsatts. 

4. Hemtjänst Kärnhuset+ l 236 tkr 

Årets första månader har medfört höga personalkostnader, i mars har verksamheten fått 
balans på de merkostnader som detta medfört. Under juli och augusti har verksamheten 
haft bemanningssvårigheter liknande de som var i böljan av året, dock under en kortare 
period. 
Höga sjukslaivningstal, både korttids och långtidsfrånvaro påverkar budgeten negativt. 
Ökade intäkter följer de ökade kostnaderna för personal. Inom äldreomsorgen har vi 
infört TES som planerings- och registreringssystem. Fömtom en säiaare registrering av 
tid i hemtjänsten så medför detta bättre möjligheter till planering både i hemtjänsten och 
på särskilt boende. 

5. Hemsjukvård +590 tkr 

Kostnaderna för köp av privat hemsjukvård beräknas bli 250 tia då avtalet förlängts till 
och med maj. Det fanns ingen budget för privat hemsjulcvård. I den kommunala 
hemsjulcvården redovisas en prognos på överskott 795 tia beroende på att enhetschefen 
varit sjuksicriven samt en del av en tjänst valit vakant. 

6. Köp av hemtjänst -4 705 tkr 

Verksamheten redovisar ett underskott då hemtj ärrstersättningen kommer att räknas upp 
med 18 procent från och med juni månad. Kostnadsölalingen för den kommunala 
hemtjänsten är baserad på budgeterad volym och innebär en kostnadsölating om 1,6 mlcr 
(redovisas som ett överskott under not 5 hemtjänst Kärnhuset) . Köp av plivat hem1jänst 
beräknas att öka i volym jämfört med budget med ca 400 tla. Med hänsyn till den 
prognostiserade ökade volymen ger upprälmingen av hemtjänstersättningen en 
kostnadsölating om ca 1,6 mla för köp av privat hemtjänst. I verksamheten ryms också 
kostnader om ca 500 tia för införandet av TES. 

7. Trygghetslarm +382 tkr 

Stabilt intäkt och kostnadsläge. Allt är i drift och inga ytterligare kostnader beräknas för 
året. 

8. Dagverksamhet äldre + 128 tkr 

Dagverksamheten har haft lägre övliga kostnader än beräknat under 2015, bland mmat 
har kostnaderna gällande dagverksamhetens buss valit mindre. De aktiviteter och 
utflykter som dagverksamheten har anordnat under 2015 har inneburit mindre kostnader 
än då det under pelioder har varit fåne gäster än berälmat som deltagit i 
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dagverksamheten. 

9. Korttidsboende äldre +236 tlu· 

Korttidsboendet hade lägre kostnader än budgeterat i böljan på året, men med full 
beläggning frånjuni månad så kommer prognosen får helåret att hålla. 

10. Köp av särskilt boende Attendo -587 tkr 

Verksamheten redovisar högre kostnader får köpta platser till följd av en 
indexuppräkning som inte var budgeterad. 

11. Äldreboende - Hus 4 + 156 tkr 

Verksamheten redovisar lägre kostnader får personal i fonn av beslutad besparing om 
0,25 årsarbetare vilket motsvarar ca 125 tla, samt ytterligare lägre kostnader om 50 tla. 

12. Äldreboende - Hus 4, nattpersonal -359 tkr 

Verksamheten redovisar högre kostnader får personal då kostnader får avgångsvederlag 
löper året ut. 

13. Äldreboende-solängen -109 tkr 

I februmi 2015 öppnade den sista av fyra avdelningar på Solängen. Öppnandet har gått 
bra, med nöj da brukare och anhö1iga. Underjanuari till augusti har ett minskat antal 
uppdrag gällande särskild boende inkommit. Trenden har pågått under dessa månader 
men nu ökar behovet och efterfrågan om särskilda boende platser. Den minskade 
efterfrågan har lett att prognosen får verksamhetens intäkter går med ett underskott. 
Stort behov av nyrelaytering, dels på grund av naturliga avgångar men även då 
medarbetare sökt sig vidare till nya utmaningar. 

De minskade intäkterna beror främst på begränsad betalningsförmåga, att 4 lägenheter 
används som avlastningsplats vilken innebär att det ej blir en hyresintäkt för de 
lägenheterna samt att Solängen under året har haft flertalet lägenheter som stått tomma i 
väntan på ny hyresgäst. För att få intäkter på de icke-uthyrda lägenheterna har de 
använts som korttidsplatser och får avlastning. Detta ger dels något ökade intäkter, dels 
har verksamheten kunnat möta det ökade behovet av korttidsplatser under sommaren 
och hösten. 

14. Äldreboende- Solängen, nattpersonal-150 tkr 

Kostnader får nattpersonalen beräknas ge ett underskott, då en överenskommelse om 
avslut av en personal, vilket leder till ett underskott i prognosen. 

15. Lägenhetshyror Plommonvägen 8 och 10 -315 tkr 

Hyreshöjning upp till faktisk kostnadsnivå ska göras från och med den l juni. 

16. Socialpsykiatri, dag +409 tkr 

Verksamheten redovisar ett överskott. Kompetensutveclding får personal blir en del 
utbildningskostnader får IPS, individuellt stöd i arbete. En del köpta ~änster i form av 
personligt ombud. Verksamheten redovisar lägre kostnader får personal i form av 
beslutad bespming om 0,3 årsarbetare. 

17. Personlig assistans med assistansersättning -1 076 tkr 

Två brukare har haft hög personalomsättning och hög sjukfi:ånvaro vilket har medfört 
ny inskolning på ny personal, som sedan slutat och ytterligare ny inskolning har utförts. 
Detta medfår ökade personalkostnader såsom kvalificerad övertid och extra tid får att 
ersätta sjuk personal. En av brukarna har behov av dubbel personal. För att få budgeten 
att räcka till kommer g~uppledarna kontakta anhöriga får att ansöka om mer bidrag till 
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den aktuella brukaren. Kompetensutveclding av personliga assistenter har varit i fokus 
under våren och då blir det dubbel kostnad får personal ska ersättas på brukare, under 
utbildningen. Verksamhetsansvmig kommer arbeta med ett antal åtgärder för att kunna 
minska underskottet. Rehabenheten får personal kommer att kopplas in i 
personalgruppen och ett projekt får hur man kommer tillrätta med höga 
sjukskrivningstal kommer att påbö:tjas. Enjmist kommer att kontaktas får att säkerställa 
att kommunen betalar rätt sjukersättning till dem privata utfårama som används av 
brukare. 

18. Dalvägen-boende LSS -314 tio· 

Dalvägen har utökat verksamheten från åtta till nio brukare. Under året fårväntas 
ytterligare en brukare att kunna flytta in. I och med detta behöver bemanningen utökas 
och hyreskostnaderna får verksamheten blir större. Dalvägen har även haft oväntade 
reparationsarbeten på grund av vattenläckage. I och med att en brukare flyttade stod en 
lägenhet tom ett par månader vilket gjorde att hyreskostnaden får verksamheten ökade. 
Verksamheten sirräddarsyr schemat som åtgärd får att underskottet skall bli mindre än 
berälmat. 

19. Handläggning handikappomsorg +213 tkr 

Den positiva årsprognosen beror på att viss vakans under året. Utfallet till och med 
augusti indikerar ett ännu lägre årsresultat, men personalkostnader är felkonterade och 
rättas nu även retroaktivt. 

20. Korttidsboende tjänsteköp LSS +120 tio· 

Inget utfall får köp av LSS från andra kommuner. Bedömningen görs att budget inte 
kommer att fårbrukas villcet medfår att verksamheten redovisar ett överskott. 

21. Omföring från socialnämnden -800 tkr 

I samband med att man delade upp socialnämnden i två nämnder så la man budget får 
inköp av ett nytt system, TES. Den budgeten har socialnämnden fått, men den avser 
Vård & omsorgsnämnden. Förvaltningschefen kommer att fåreslå en överfåringav 
budgetram i samband med delårsbokslutet får att budgeten ska täcka upp får kostnader 
som redan uppkommit. 

8.3 Investeringsredovisning 

Bokslut Budget Utfall 
T kr 2014 2015 aug 

2015 

Handdatorer hemsjukvård o -125 o 
Handdatorer hemtjänst o -1 25 o 
Kontorsmöbler hemsjukvård o -100 -82 

Kontorsmöbler rehab o -100 -87 

SUMMA o -450 -169 

8.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

l . Handdatorer hemsjukvård 

Prognos 
Budget-

2015 awikel Not 
se 

o 125 1 

o 125 2 

-100 o 
-100 o 
-200 250 

I samband med budget så beslutade man att investera i handdatorer, men handdatorer 
kommer inte att köpas in under 2015 . Istället köper man smarta telefoner och det är inte 
en investering. 

2. Handdatorer hemtjänst 
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I samband med budget så beslutade man att investera i handdatorer, men handdatorer 
kommer inte att köpas in under 2015 . Istället köper man smarta telefoner och det är inte 
en investering. 

9 Särskilda uppdrag 

9.1 Effektiviseringar 

V ericsambeten har minskat med ca l ,3 årsarbetare inom äldreomsorgen och inom stöd 
får funktionsnedsatta vilket var en del av finansiering av den höjda ersättningen till 
utfårare inom hemtjänsten. 

Vidare har verksamheten minskat med en enhetschef vilket motsvarar en årskostnad om 
ca 575 tlcr. 

Dalvägens gruppboende har ökat från 8 till l O brukare inom befintlig personalstyrka. 

Ett arbete har också påböJ.jats med att använda mer teknikstöd i vården och omsorgen, 
vilket kommer att kunna ge både ekonomiska och omvårdnadsmässiga vinster på sikt. 

9.2 Justering av taxor och avgifter 

Ett arbete med att se över taxor och avgifter har påbö1jats och information har inhämtats 
från ett antal andra kommuner får att få ett j ämfårelsematelial. Tillsammans med 
ekonomikontoret kommer det nu att göras ett analysarbete som senast i december ska 
mynna ut i ett fårslag till framtida taxor och avgifter. 

9.3 Nya statsbidrag till förskola, skola och äldreomsorg för hösten 2015 
och framåt 

För 2016 kommer Håbo kommtm att få ca 2 400 tkr i stimulanspengar får 
äldreomsorgen. Syftet med medlen är att fler personer ska anställas inom 
äldreomsorgen. Förvaltningens planering är att utöka grundbemanningen och däligenom 
kunna minska antalet timvikarier inom särskilt boende. Det innebär en ökad kontinuitet 
vilket ger en bättre omvårdnad. Ur ett personalperspektiv innebär det tryggare 
anställningar och lättare att rekrytera. Verksamheten diskuterar också att använda delar 
av medlen till att projektanställa en logoped vilket egentligen är ett landstingsansvar 
men samtidigt ett område som är eftersatt i Håbo kommun vilket bland annat 
brukarorganisationerna vittnar om. 

För 2015 kommer att antal timvilcarier att istället fastanställas . Det medfår att andra 
överdrag i verksamhetens budget till viss delkan balanseras. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-09-29 
Vår beteckning 

VON 2015/23 nr 2015.654 
-

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnamnden@habo.se 

If 

1/r&tcle 
~~~ 

Redovisning av inkomna synpunkter januari -augusti 2015 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar inkomna synpunkter får perioden 
2015-01-01 - 2015-08-31 , dä1med är rapporten delgiven och överlämnas 
till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 20 l 0-06-14, § 54 policy får synpunktshantering. 
Syftet med synpunktshantering är att tydliggöra brister i den kommunala 
servicen samt att ta tillvara de kornmuninvånare som har intresse av att vara 
delaktiga i kommunens verksamhetsutveclding. 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 rapportering ske till nämnden, dels i samband med 
delårsbokslut och dels i samband med årsbokslut. 

Ärendebeskrivning 
Rapporten sammanställer inkomna synpunkter, såsom fårslag, beröm och 
ldagomål tillsammans med genomfårda eller planerade åtgärder. 

Socialfårvaltningen redovisar sin rapport, perioden 2015-01-0 l - 2015-08-31 
i samband med delårsbokslutet får år 2015. · 

Beslutsunderlag 
- Rapport, sammanställning, 2015-09-22, nr VON 2015.654 

Beslut expedieras till 
Komnmnfullmäktige 

C' -J -------~14~----------Lena .e ert! g 
Administrativ controller 
/nämndselaeterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 



Vård- och omsorgsnämnden 
Håbo kommun 

SYNPUNKTSRAPPORTERING 
2015-01-01 -201 5-08-31 

2015-09-22 
Dnr 2015/23 nr 2015.654 

I:Hid · ' :Händ~lse - - ·Dåtuni ·" · Info Notenng \ 

2015.159 Handling, SYNPUNKT 2015-02-23 KLAGOMÅL- Synpunkt på Fixar 1jänsten, dålig på att ÅTGÄRD- Enhetschefkommer att ta upp 

2015.254 Handling, SYNPUNKT 2015-03-31 

2015.285 Handling, SYNPUNKT 2015-04-01 

2015.309 Handling, SYNPUNKT 2015-04-10 

2015.595 Handling, SYNPUNKT 2015-08-27 

--slut---

passa tider och ibland kommer han inte. Han borde vara synpunkten i samtal för att ta reda på vad orsaken till 
lite mer social och prata när han kommer, Anonym klagomålet bottnar i 

KLAGOMÅL -Vilken är anledningen till det konstiga 
beslutet att bara kunna nyttja fård1jänst hel och halvtimme. 
Där satt vi, chauffören ochjag för att invänta att klockan 
skulle slå halv, >>pulskydd<< 

KLAGOMÅL - Färd1jänst och samåkning. Att både 
resenär och chaufför tvingas vänta i 15 minuter inför 
bernresa för att invänta OM det event,uellt kommer en kund 
som eventuellt kommer att resa i samma riktning. 
>>pulsk:ydd<< 

KLAGOMÅL- Brukare lclagar till hemtjänsten, att 
servicegruppen inte är levar och att det är viktigt att det är 
samma person som kommer, >>pulskydd<< 

BERÖM- Socialchef fick spontant besök av frun vars 
make är demenssjuk Hon är så tacksam för det stöd hon 
får från anhörigkonsulent och personal på dagverksam
heten på Dalängen. Sa att det som stått i tidningen, att vi är 
bäst i länet, verlcligen stämmer, >>pulslcydd<< 

Å T GÄRD - A vdelningscbef svarar att i kommunens 
nya upphandling bar Bålsta Taxi det uppdraget med 
hel och halvtimme samt att samordna resor där det är 
möjligt. Bifogar information om de nya reglerna 

Å T GÄRD - A vdelningscbef svarar: I upphandling har 
taxi uppdraget att påbörja resorna hel och halv timme 
samt samordna resor när det är möjligt. Bifogar 
information om de nya reglerna. 

Å T GÄRD - Brukaren har fått ett besök av 
gruppledare och de har samtalat. Gruppledaren har 
skrivit ett brev och lämnat till hem1jänstpersonalen 
där planeringen de kommande veckorna är gjord 

Å T GÄRD - Socialchef tackar för berömmet 



FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-09-23 
Vår beteckning 

VON 2015/1 nr 2015.665 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen · 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnamnden@habo.se 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

t( 

!lit:t/?ti 
---~-~---•·">~ 0>'=' 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegations
besluten är redovisade. 

Följande delegationsbeslut redovisas 
Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med 
vid sammanträdet 

e Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda får perioden 
2015-08-21 - 2015-09-23, avseende fårdtjänst/1ilcsfårdtjänst, bistånd 
äldreomsorg enligt SoLsamt bistånd funktionsnedsatta enligt LSS och 
LASS. 

SoL- Socialtjänstlagen 
LSS- Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta 
LASS - Lagen om assistansersättning 

i 
l \ \ 
Ui; -----:-:\l-

Lena Fertig 
Administrativ controller/ 
nämndselcreterare 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-04-07 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 41 VON 2015/31 

Försök med en trygghetsplats i lägenhet på Pomona, hus 2 

Sammanfattning 
En del kommuner har sedan flera år prövat att på sina korttids boenden ha så 
kallade trygghetsplatser. Vistelsen på en trygghetsplats är inte biståndsbe
dömd utan bokas direkt med ansvarig chef får verksamheten och till samma 
kostnad som en vanlig korttidsplats. Är plats inte ledig när man önskar finns 
det möjlighet att sätta upp sig på en väntelista. 

Förvaltningen föreslår att i stället får en plats på Pornonas korttidsboende 
finns en tom liten lägenhet på Pornona hus 2 som kan användas till trygg
hetsplats. Den aktuella lägenheten är så pass liten att den lämpar sig mindre 
bra för permanent boende. 

Målgruppen får trygghetsplatsen är framfår allt de personer som blir 
vårdade av sina anhöriga. Platsen kan nyttjas mellan ett dygn upp till max 
fem dygn. Eftersom den tänkta trygghetsplatsen ska vara på Pornona hus 2 
så omfattas inte personer med demenssjulcdom. 

F örsöket med att ha en (l) så kallad trygghetsplats ska pågå under tiden l 
maj till 31 augusti. I augusti görs en utvärde1ing för tiden l maj till 30 juli. 

Utvärderingen kommer göras utifrån följande: 

" Hur har platsen använts (nyttjandegraden, män, kvinnor)? 
• Väntetid för att få komma till trygghetsplatsen? 
o Hur har tillgången till ordinarie korttidsplatser påverkats? 
• Har övrig verksmnhets på korttidsboendet påverkats i någon riktning? 
• Hur många dagar i genomsnitt nyttjas platsen vid vmje tillfälle? 

Tillägg: Hur många blir så kallade stamkunder? Hur många återkommer? 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-23, nr VON 2015.244 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämden beslutar att göra ett försök med att ha en (l) 
trygghetsplats i lägenhet på Pornona hus 2 som inte är bistånds bedömd. 

~._,. 

«i} Vård- och omsorgsnämden beslutar att fårsöket ska pågå från l maj till 
31 augusti och att utvärdering görs i augusti för tiden l maj till 30 juli. 

Beslut expedieras till: 
A v delningschef får Stöd till äldre 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

9 ... -

Nr2015.291 



2015-11-05 
Tid: 9.00-12.10 

Plats: Clarion Rotel Gillet, Dragarbmnnsgatan 23, Uppsala 

u 

llLctJJ!::Z~ 

Målgrupp: politiker, chefer, Medicinskt ansvarig för rehabilitering, biståndshandläggare och 
andra berörda. 

Anmälan: Senast 23 oktober 

Kontald: Bo Lerman, 018-18 2121, boJerman (a) regionuppsala.se 

Syftet med seminariet är att stimulera den fortsatta utvecldingen genom att belysa möjligheter 
och diskutera användande av och etiska frågor kring välfårdsteknik. 

Vi a:i:J.vänder alla många tekniska hjälpmedel i vår vardag. Tekni1c och digitala system kan vara till 
hjälp när vi får krämpor av o1ika slag. Det kan också underlätta för äldr~ personer att kunna leva 
ett självständigt och oberoende liv. Tekniken kan även underlätta vården och omsorgen. Vi har 
t.ex. hört talas om duschrobotar från Japan, den s.k. giraffen eller somskameran "nattfrid". 
Idag tömtsätts att alla moderna bostäder har tillgång tili bredband, vilket ger stora möjligheter till 
användning av modern teknik. · 
Men vad w~t vi idag om vilken teknik som finns och hur den kan vara till hjälp? Vem beslutar att 
ersätta den mänsicliga handen med den tekniska? Är övel;'valming med bild eller på annat sätt en 
möjlighet eller oönskad kontroll? Hur kan man få del av den teknile som kan hjälpa? Hur kan man 
få support när tekniken krånglar? 

Medverkande 
Raymond Dahlberg, leg ru:betsterapeut samt forskare och utredare vid Myndigheten för delaktig-
het. (Tidigare FoU-samordnare vid Hjälpinedelsinstitutet). · 
Helena Tereus, utrednings~ekreterare ochjuristvid Statens medicinsk-etisktaråd, SMER:s sekre
tariat. 
J an Ask, ordf. Uppsala pensionärsorganisationers samarbetsråd 
Helena Proos (S), kommunalrådEnköpings kommun 
Mary Nilsson, socialchef Knivsta kommun 
Bo Lerriian, FoU-sariwrdnare, Regionforbundet Uppsala län 

Program 

9.00 Vällmmmen! 

Hur kan välfårdsteknilc bidra till bättre kvaljtet och effektivitet inom vård och omsorg? 
Raymond Dahlberg 

Paus 

Etiska aspekter på robotar och Övervalming i vården av äldre 
Helena Tereus 

Panelsamtal-När är det etisktförsvarbart att använda robotar och övervalcningstekni1c i vården 
av äldre? 
Hurfår man tillgång till tekniken? Hur sälcerställs den enskildes inflytande och vilja? Vems nytta? 
Moderator Jan Ask, Helena Praos, Raymond Dahlberg, Mary Nilsson och Helena Tereus. 

12.00 Avslutning 
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