
HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-05 KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 
Ledamöter 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Dag och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordforande 

Justerare 

JUSTERARE 

Kl. 18:00-19:30 tisdag den 5 april 2016, Kalmanummet, Kommunhuset, Bålsta 

Lisbeth Bolin (C), Ordförande 
Helen Embretsen (KD), Vice ordfårande 
Eva Staake (S) 
Per-Arne Öhrnan (M) 
Helene Cranser (S) 
Maria Anneli (S) 
Piljo Thonfors (-) 

Ingvar Nil:fjord (L) 
Ulrika Wallin (MP) 
Ingrid Andersson (S) 
Sjunne Green (Båp) 
Leif Lindqvist (V) 

Socialchef, Thomas Brandeli 
Nämndsekreterare, Lena Fertig 
Avdelningschef, Catrin Josephson 

Eva Staake (S) 

Måndag den 11 april2016, Socialforvaltningens kansli 

§§ 25-31 

r r. . 
-:N, , N _l -, 

V---·Lj~ ___ /y· ···-~ -----------·--
\ 

Lena Fertig 

.t:_ 

Lisbeth Bolin (C) 

jj;;~ --
Eva Staake (S) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum fcir 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
fcir protokollet 

Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Vård- och omsorgsnärrmden 

2016-04-05 

Datum fcir 
2016-04-1 2 anslags nedtagande 2016-05-06 

Socialfcirvaltningens kansli, Håbo kommun 

!\ r ( l ' . ,,~0 \le Y\.1\ "" 
.. .. ... ~~~·Ji·~~ixg····· · ····················· · ········· ·· ,.:: ·· ··· ·· ········· ·· .......... .. ............ .. ...... . 



HÅBO 
!<OM MUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

Innehållsförteckning 

VON§ 25 Dnr 2016/00022 
Informationer ..................... .. ...... ......... ........ ............. ... .... ....... .. .......... .... ....... ........ ............ ......... 4 

VON§ 26 Dnr 2016/00008 
Redovisning av delegationsbeslut .............. ....................... ............ ... ......................................... 5 

VON§ 27 Dnr 2016/00016 
Granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län, revisionsrapport ............ .................................... 6 

VON§ 28 Dnr 2016/00020 
Revidering i delegationsforteclmingen for vård- och omsorgs-nämnden ....................... .. ........ 7 

VON§ 29 Dnr 2015/00013 
Riktlinjer for biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen for äldre och 
funktionsnedsatta ................................ .. .................... .. ................... ...... .............. ............ ... ... ..... . 9 

VON§ 30 Dnr 2015/00043 
Yttrande avseende tillsyn rörande myndighetsutövning inom LSS .............................. .. ........ 11 

VON§ 31 Dnr 2016/00024 
Månadsuppfåljning, budgetuppföljning per februari 2016 ..................................................... 12 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

N jC5 j 



HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 25 

Informationer 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-05 

Dnr 2016/00022 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar for informationen. 

Sammanfattning 

Upphandlingschef Gudrun Lind 
Presenterar for nämnden en fordjupad information kring flera alternativa upphand
lingsmodeller av äldreboende. 

Socialchef Thomas Brandeli 
Uppforande av modul med 20 lägenheter for äldreboende beräknas vara klart år 2017. 
Berörda forvaltrungar arbetar nu också med att titta på alternativa tomter for 
uppforande av ett petmarrent äldreboende. 

På Väppeby äng i Bålsta har forvaltningen en dialog med Håbohus om att hyra ett 
3 våningshus med 17 lägenheter till serviceboende, LSS. Beräknas vara inflyttnings
klart år 2018 

Information kring det pågående arbetet med budget år 20 l 7. 

Flyktingmottagandet vuxna, berörda forvaltningar arbetar med att ta fram boenden i 
form av moduler. Vissa ensamkommande barn som varit placerade i andra kommuner 
kommer nu att tas hem och placeras på Vårljus HVB-boende på Gästgivargården i 
Båls ta. 

Redogörelse - stimulansmedelen inom äldreomsorgen for år 2016 ska användas till att 
bemanna Team for trygg hemgång med sjuksköterskor, undersköterskor, vikarier och 
en sjuksköterskekoordinator. 

Redogörelse från partsamverkan med forvaltningens övergripande samverkansgrupp. 
De fackliga representanterna lämnade inte några synpunkter på de ärenden nämnden 
har att fatta beslut om vid dagens sammanträde. Socialchef informerar dock for ett 
antal tillbud- och skaderapporter från solängens äldreboende, som rör våld mot 
personal i form av bland annat tivsår och nypningar. Åtgärder att forhindra är svårt, 
det blir mer for personal att istället forsöka forutse och forebygga eventuella händelser. 

Förvaltningen och Akademiska sjukhuset i Uppsala har stmiat ett arbete med att titta 
på möjligheter att infora stöd från logoped via Skype. 

Tillägg, ordforande Lisbeth Bolin infmmerar kort om det pågående arbetet i 
telmikgruppen 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 26 Dnr 2016/00008 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegations
besluten får perioden 2016-01-19-2016-02-15 redovisas på nästa 
sammanträde i maj. 

Sammanfattning 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialfårvaltningen 
alla beslut som fattats med stöd av delegation under perioden 2016-02-15 -
2016-03-22. 

Redovisningen sker dels muntlig av avdelningschef får Stöd till vuxna och 
dels samn1anställda i den pärm som finns med vid sammanträdet och som 
kan studeras individuellt. 

Beslutsgång 
Pärm med delegationsbeslut var inte med vid dagens sammanträde. Ordforande 
fareslår att pärmen med delegationsbeslut perioden 2016-01-19- 2016-02-15 
delges på nästa sammanträde i maj . 

Ordfårande finner att fårslaget godkänns. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-05 

Dnr 2016/00016 

Granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län, revisionsrapport 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och 
överlämnar yttrandet till kommunens revisorer. 

Sammanfattning 
Närvårdsarbetet är ett samlingsbegrepp får samverkansarbetet som bedrivs 
inom hälso- och sjukvård och social omsorg mellan länets kommuner och 
landstinget i Uppsala län. 

Kommunernas revisorer i Håbo, Enköping, Knivsta, Tierp, Uppsala och 
Älvkarleby samt Landstinget i Uppsala län har genomfort en gemensam 
gransirning av hur ansvariga nämnder säkerställer att länets invånare får sitt 
samlade behov av hälso- och sjukvård och social omsorg genom insatser så 
nära bostaden som möjligt. De granskade områdena är: 

• Närvårdsarbetets stym.ing och organisation 
• Resurser får närvårdsarbetet 
• Hur resultat av närvårdsarbetet följs upp 

Ärende 
Sammantaget bedömer förvaltningen att granskningen av närvårdsarbetet ger 
en tydlig bild av utvecldingen hitintills men vill framhålla att det finns mycket 
kvar att utveclda. Det är viktigt att se närvårdsarbetet som en process över lång 
tid. Förvaltningen anser också att närvård behöver bli ett mer känt begrepp 
inom kommunens verksamheter får att tydliggöra vad närvård syftar till. 

Yttrandet i sin helhet framgår i förvaltningens tjänsteskrivelse med nr 1521, 
daterad 2016-03-07. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, fårslag till beslut, daterad 2016-03-07 nr 1522. 
- Yttrande, daterad 2016-03-07 nr 1521. 
- Brev, uppdrag att genomfåra granslming, 2014-11-25, nr 1520. 

Revisionsrapport, gransirningsrapport 2015-12, nr 1437. 

Beslutet skickas till: 
Håbo kommuns revisorer, ordfårande Bertil Berglund. 
Socialförvaltningens närvårdskoordinator får vidare distribution till berörda 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-05 

Dnr 2016/00020 

Revidering i delegationsförteckningen för vård- och omsorgs
nämnden 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna reviderad delegations
fotteckning, daterad 2016-03-17 nämndens verksamhetsområden. 

2. Vård och omsorgsnämnden beslutar att delegationsforteckningen börjar 
gälla från och med 2016-04-15 och tills vidare. 

Sammanfattning 
Delegationsforteckning behöver revideras, dels i form av beslutsformuleringar 
och dels med tillägg. Inom socialpsykiatrin har insatsen kontaktperson lyfts in. 

Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Beslut om tillstånd till fård- Lag om färdtjänst 6,7 §§ Biståndsbedömare l 
tjänst och riksfårdtj änst Lag om riksfärdtjänst 4,5 §§ handläggare 
enligt 1iktlinjer. 
Beslut om ledsagare Lag om färdtjänst 8§ Biståndsbedömare l 

Lag om riksfårdtj änst 6 § handläggare 
Beslut om tillstånd till Lag om färdtjänst 6, 7 §§ Vård- och 
färdtjänst, utöver riktlinje Lag om riksfärdtjänst 4,5 §§ omsorgsnämnden 
Beslut om ändring av 12 § Lag om fårdtj änst Vård- och 
foreslcrift eller villkor som 9 § Lag om riksfärdtjänst omsorgsnämnden 
innebär inslcränkning 
Beslut om återkallelse av 12 § Lag om fårdtj änst Vård- och 
tillstånd 9 § Lag om riksfårdtj änst omsorgsnämnden 

Socialpsykiatri 

Beslut om bistånd i form av 4 kap l§ SoL Socialpsykiatrins 
arbete, sysselsättning, socialselcreterare 
rehabilitering, for psykiskt 
funktionshindrade 
Beslut om bistånd i form av 4 kap l§ SoL Socialpsykiatrins 
boendestöd for psykiskt socialselcreterare 
funktionshindrade 
Beslut om kontaktperson 4 kap l§ SoL Socialpsykiatrins 
for psykiskt social se lereterare 
funktionshindrade 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 28 

Nya områden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-05 

D nr 2016/00020 

I och med Socialstyrelsens foreskrifter och allmänna råd om våld i nära 
relationer (SOSFS 2014:4) fortydligades socialtjänstens skyldigheter att 
utreda våldet och vid behov bevilja stödinsatser enligt socialtjänstlagen. 
Delegationen for detta behöver således fastslås. 

Ett forvaltningsövergripande implementeringsarbete av foreskrifterna pågår 
och på tjänstemannanivå har det överenskommits att avdelningen for Stöd 
till barn och unga ansvarar for att utreda barnets situation medan samtliga 
arbetsgrupper inom avdelningen for Stöd till vuxna ansvarar for att utreda 
den enskilde vuxnes behov av stöd. 

Våld i nära relationer 

Beslut om att inleda 11 kap l§ SoL Biståndsbedömare 
utredning (vuxna) A v delningen for 

stöd till vuxna 
Beslut om öppenvårds- 4 kap l§ SoL Biståndsbedömare 
insatser i egen kommun A v delningen for 
(vuxna) stöd till vuxna 
Beslut om bistånd i form av 4 kap l§ SoL Enhetschef 
skyddat boende (vuxna) A v delningen for 

stöd till vuxna 

Offentlighets- och sekretesslagen, med mera 

Utlämnande av allmänna 2 kap. 12 §TF ~ämndsekreterare 

offentliga handlingar 
Beslut rörande forvarande 25 kap.§§ 1-2, 5-7 OSL Berörd 
och utlämnande av avdelningschef 
selaetessbelagd uppgift 
inom hälso- och sjukvård 
Beslut rörande utlämnande 26 kap. §§ 1-6, 13, 14a OSL Berörd 
av sekretessbelagd uppgift avdelningschef 
inom socialtjänsten 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-17, m 2016.1535. 

- Delegationsforteckning, daterad 2016-03-09, m 2016.1517. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningscheffor Stöd till vuxna 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 29 Dnr 2015/00013 

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för 
äldre och funktionsnedsatta 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fareslagen riktlinje for 
biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen for äldre och 
funktionsnedsatta ersätter tidigare riktlinje med samma namn. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att riktlinjen gäller från och med 
2016-04-15 och max i fyra år. 

Sammanfattning 
Utifrån nytillkomna biståndsinsatser revideras riktlinjen på nytt. 

Ärende 
Här beskrivs de insatser som tillfo1is riktlinjen for forvaltningens bistånds
bedömning: 

Nattiiisyn via kamera 

Som en del av nämndens satsning på teknikutveckling inom vård och 
omsorg infors nu nattillsyn via kamera. Det kommer att kunna bli möjligt att 
beviljas nartillsyn mellan Idoekan 22 och 07 får samma målgrupp brukare 
som i dagsläget beviljas vanlig nattillsyn. Insatsen går också att kombinera 
med personliga besök for till exempel toalettbesök 

Normalt installeras en kamera per hem for två tillsynstillfållen per natt. 
Tillfållena görs vid givna Idoekslag genom upphandlad tjänst hos foretaget 
Doro Care. Vid behov av hembesök är det kommunens nattpatrull som åker 
hem till brukaren. Vid själva installationen av kameran är det utbildad 
personal inom kommunens hemtjänst eller trygg hemgångsteam som 
kommer till brukarens hem. Bilderna sänds krypterade får hög säkerhet och 
inga bilder lagras. 

Liksom alla biståndsbedömda insatser är nattiiisyn via kamera frivilligt och 
Håbo kommun kommer även fortsatt att erbjuda personlig tillsyn. 

Trygg hemgång 

Kommunens satsning på ett multiprofessionellt team for trygg hemgång har 
beskrivits for nämnden i tidigare utredning. Insatsen, som varar i maximalt 
tre veckor, kommer att bli biståndsbedömd och iniducleras därfor nu i 
riktlinjen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

' 

VON§ 29 Dnr 2015/00013 

Insatsen beviljas efter individuell behovsbedömning får den målgJ.upp som, 
främst vid utskrivning från slutenvård, har behov av insatser, ofta i stor 
omfattning, från minst två professioner (såsom omvårdnadspersonal och 
sjuksköterska). I insatsen trygg hemgång kommer nattillsyn via kamera att 
ingå. 

Kontaktperson 

Kontaktperson kan vara en värdefull insats får någon som är isolerad och 
där den vanliga insatsen social samvaro genom hemtjänsten, inte bedöms 
kunna tillgodose den enskildes behov av personligt stöd in i samhällets 
gemenskap. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Nattillsyn via kamera ingår i förvaltningens satsning får teknikutveckling, 
vilket är medtaget i nämndens budgetram. 

De ekonomiska fåmtsättningarna får trygg hemgång är sedan tidigare 
bes1aivet får nämnden och är får år 2016 finansierat med statliga 
stimulansmedel. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-17, nr 2016.1537. 

- Riktlinje får biståndsbedömning, daterad 2016-04-15 nr 2016.1518 .. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef får Stöd till vuxna 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 30 Dnr 2015/00043 

Yttrande avseende tillsyn rörande myndighetsutövning inom LSS 
Å'rende 8.5-2792112015-21 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som nämndens yttrande till IVO, 
Inspektionen for vård och omsorg, överlämna förvaltningens tjänsteslaivelse, 
daterad 2016-04-05, dok.nr 1570. 

Sammanfattning 
NO har i beslut 2016-02-15 ställt laav på åtgärder gällande handläggning 
enligt LSS. Enligt beslutet ska nämnden säkerställa följande : 

Dokumentering av uppgifter som är av betydelse for handläggning av ärende. 
Rättssäker handläggning av ärenden samt barnperspektiv i ärenden. 

Nämndens yttrande med redovisning av vidtagna åtgärder, framgår i sin 
helhet i tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-05 med dok.nr 1570. 
Sammanfattningsvis kan sägas att åtgärder har vidtagits i enlighet med 
inspektionens beslut. 

IVO har godkänt begäran om senareläggning av inlämningsdatum till den 
2016-04-13 . 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, forslag till beslut, 2016-04-05, dok.nr 2016.1574. 
- Yttrande, 2015-04-05, dok.nr 2016.1570. 
- Rutiner for handläggning av LSS-ärenden. 

Beslutet skickas till: 
IVO, Inspektionen for vård- och omsorg, avdelning Mitt. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-05 

Dnr 2016/00024 

Månadsuppföljning, budgetuppföljning per februari 2016 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
budgetuppföljning per februari 2016. 

Sammanfattning 
Månadsuppföljning for vård- och omsorgsnämnden per februari 2016 
prognostiserar ett underskott vid årets slut om 635 tla. Underskott förväntas 
främst inom: 

Äldreboende Attenda på grund av felbudgetering 
Färdtjänst 
Köp av hemtjänst 
Köpt korttidsvård. 

Det sistnämnda underskottet är relaterat till en brist på plats i särskilt boende 
for äldre. Detta medför i sin tur att kommunens eget korttidsboende till stor 
del används av personer som väntar på särskilt boende. 

Så här tidigt på året är prognosen mer osäker varför förvaltningen i nuläget 
inte föreslår några åtgärdsförslag. Ett delårsbokslut kommer att göras per 
mars 2016 och förvaltningen får då återkomma med eventuella åtgärder, om 
det finns behov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-22, dok.nr 2016.1554. 

- Månadsuppföljningper februari 2016, dok.nr 2016.1541. 
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