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Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-04 

D nr 2016/00022 

Lägesrapporter och Information från förvaltningen 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar for informationen. 

Information från förvaltningen 
EnhetschefUhika Wahlstrand informerar om två projekt. Dels om Trygg hemgång 
och dels om Kvalitetssäkring av in.."'<:ontinenshjälpmedel. Båda projektet har visat ett 
mycket gott resultat dels i ökad trygghet vid hemgång från sjukhus eller korttidsboende 
samt dels i ökad kvalitet får bmkaren att :fa det inkontinenshjälpmedel som är bäst är 
anpassat får den enskilde. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Irene Eklöflämnar en mer ingående information 
kring patientsäkerhetsberättelsen och avvikelserapporten samt information ifrån 
närvårdsmötet 

Medicinskt ·ansvarig for re ha b Monica Lundquist informerar om nytt infört arbetssätt 
på äldreboendena for att halvera antalet fallolyckor som leder till frakturer. 
Arbetssättet startade tillsammans med Familjeläkamas vårdcentral i febmari 2017 
och kommer att utvärderas om några månader. 

Socialchef Thomas Brandeli informerar om följande: 

• Efter part samverkan i Sacsam lämnar representanterna inga synpunkter på 
ärenden nämnden har att besluta om på dagens sammanträde. 

• Beläggningen och antal i kö for särskilt boende är for närvarande en somatisk och 
tre demens, varav en är äldre än tre månader. 

• Ansökningsinbjudan har nu gått ut avseende upphandling av nya äldreboendet 
Liten oro är att återköpsklausulen kan minska intresset. 

• Personer med ålder 80+ är just nu 602 individer i kommunen. Prognosen visar att 
år 2026 har Håbo kommun 1400 individer som är 80+. 

• Destinys Care AB är ny utforare i hemtjänsten som utfår service och omvårdnad i 
kommunen, dock inte i Simkloster och Häggeby. 

• Närvården Habiliteringen flyttar till Enköping vilket forhoppningsvis inte 
kommer att märkas for hmder!bmkare då Habiliteringens ambition är att komma 
till Håbo några dagar i veckan. 

• Närvård, Mobila närvårdsteamet servar hela länen och Regionens ambition är att 
komma igång hösten 2017. 

• Biståndsenheten är nu fulltaliga med en enhetschef och sju bistånds bedömare. 

• Samrådsmöte har genomforts avseende särskilt boende invid Kyrkcentmm 
Gillmarken l: l m.fl där sakägare, myndigheter och allmänhet har möjlighet att 
lämna synpunkter. Tre besökare kom till samrådet. 
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~HÅBO W KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-04 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 31 Dnr 2017/00022 

Avtalsuppföljning, utförare inom kundvalet 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rappmien får år 2016 ." 
l l 

• i • • ~ 

Sammanfattning ;·_, . ' ,., r . . 
Uppfåljningen av :kundvalets avtalsår 2016 har haft som syfte att säkerställ~ . C1-~t kund
valsutfåramas verksamhetbedrivs i enlighet med gällande riktlinjer, mål och krav;: 

. : .. l . ' ,.·, l . 
Förutom att genom granskning kontrollera att utfårama uppfyller uppdraget finns en 
ambition att genom uppföljningar, och inte minst dialogen vid uppfåljningsmötet, 
identifiera :viktiga iltvecldingsområden som blir till nytta får samtliga paiteL : .. ,, •: 

.· · . . · ,· , .. · ·' : 
Minst fyra gånger per · åll· , t~äffas även samtliga utfårare och beställare vid så kallade 
"utfåratmöten" där beställare ger aktuell information och där möjlighet finns får 
dialog laing aktuella "frågor. i •· i · . 1

• > 
t':: l i\ ,.· l . : 

Ärende , : ·· • · , · .. ~ i r: : 
Förvaltningen har genOIJ1:fårt avtalsluppfåljning och tittat på nedan uppr~knJl~.e, - 1 1 • 

punkter. Resultat och kommentarer framgår i sin helhet i rapporten, daterad 
2016-03-16. l ,_._,,., ;, ,; ,: 

• Rutiner kring awik~lsehantering 
l 

:; .·.,·, : :': .. ..... 
.. ' l , . • ~ • , . • 

• Utfårarens per~onal ~-. utbildningsnivå, anställningsformer samt utfårar~n:~ rl)-~_i;ner 

får introduktion ochfortbildning , :··· . 

• Genomfårandeplaner 

• Kontinuitet hos kund l ' i • . . 

• Nationella enhetsundersökningen och nationella brukarundersökning;en ' ' 

• Genomgång av inlämnade verksamhetsplaner får år 2017 samt 
verksamhetsberättelser för år 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-16, dok.nr 2353. 
Rapport, daterad 2017-03-16, dok.nr 2265 
Nationella enhetsundersökning 
Nationella brukarundersökning 
Verksamhetsberättelser från utfårare 

Beslutet skickas till: 
Kärnhuset, kommunal hemtjänst 
Grannvård AB, p1ivat hemtjänst 
Rindlags AB, privat hemtjänst 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-04 

Dnr 2016/00049 

Ändrad ersättnings- och avgiftsmodell inom hemtjänsten samt 
allmänna villkor för kundval 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna de reviderade allmänna 
villkoren for kundvalet i Håbo kommun. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att de reviderade villkoren gäller från och 
med 2017-08-01. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att höja ersättningen till utfårama med 
2,25% från l januari 2017, samt ger forvaltningen mandat att höja ersättningen 
ytterligare om det faktiska omsorgsprisindexet blir högre än 2,25 %. 

4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att den extra ersättningen for andelen 
undersköterskor ska gälla från och med 2017-03-0 l. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 7 mars 2017 om 
forändringar i de allmänna villkoren for kundval inom hemtjänsten. Den stora 
forändringen är att utfårama från och med den l augusti 2017 ersätts for bistånds
bedömd istället for utford tid. 

Kundvalsutfårama har reagerat med oro på den nya timersättningen och har i dialog 
med forvaltningen anfort att man under år 2017 får nya och högre kostnader for 
bland annat säkrare sprutor och for de speciella lönekostnadsökningar for under
sköterskor som gäller från l mars 20 l 7. 

För att inte riskera kundvalsmodellen som ide har därfor vissajusteringar gjorts i de 
allmänna villkor som nämnden beslutade om den 7 mars. Nuvarande priser for 
utforare enligt kategori l har därfor räknats upp med ett tänkt omsorgsprisindex om 
2,25 %. Det beloppet har sedan lagts på de priser som beslutades den 7 mars. Det 
handlar om en uppräkning med l 0-11 kronor for privata utforare och en uppräkning 
med 9-11 kronor for den kommunala verksamheten. 

För att redan nu stimulera till kompetens i utfårarorganisationerna fareslås också att 
den extra ersättningen for andelen undersköterskor infors redan från l mars 2017 
med så kallad "trappa" när det gäller extra ersättning for andelen undersköterskor. 
Trappan blir enligt fåljande: 

• Minst 60 % undersköterskor ger 2 % extra ersättning. 
• Minst 70 % undersköterskor ger 3 % extra ersättning 

• Minst 80 % undersköterskor ger 4 % extra ersättning 

• Minst 90 % undersköterskor ger 5 % extra ersättning 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-04 

Dnr 2016/00049 

Förvaltningen ser detta som ett sätt att stimulera utfårama till att ha en god 
kvalitet och kompetens bland sin personal. 

Uppföljning 
Vid forsta faktureringen i bötjan av september månad 2017 görs en forsta 
översynen av ekonomisk effekt for eventuell justering av ersättningsnivå. Ett 
uppfoljningsmöte med utfårama kommer att bokas in därefter for genomgång av 
eventuella frågor personalen stött på under forsta månaden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-21, dok.m 2367. 

- Reviderade Allmätrna villkor for kundvalet, daterad 2017-03-21, dok.m 2366 

Beslutet skickas till: 
A v delningen får stöd till vuxna 
Kommunala hemtjänsten Kärnhuset 
Privat utfårare Grannvård AB 
Privat utforare Rindlags AB 
Privat utfårare Edna Care AB 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-04 

Dnr 2016/00005 

Uppdaterad riktlinje för social dokumentation för kommunala 
utförare inom vård- och omsorg 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnänmden beslutar att godkänna den uppdaterade riktlinjen får 
social dokumentation får kommunala utfårare inom avdelning Stöd till äldre och 
funktionsnedsatta. 

2. Vård- och omsorgsnänmden beslutar därmed att liktlinje får social dokumentation 
daterad 2016-01-13 upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnänmden godkände 2016-02-02 den tidigare liktlinjen för social 
dokumentation får kommunala utfårare inom vård- och omsorg (dok.nr 1375). 

Förvaltningen har arbetat fram en projektplan får att fårbättra och kvalitetssälaa 
den sociala dokumentationen så att den fyller lagirraven utifrån SOFS 2014:5 kap 6. 
En snabb kartläggning visar att det finns olikheter hur den sociala dokumentationen 
fårs på avdelningens olika enheter. Översyn av liktlinjen syfta därfår till att den 
uppdaterade riktlinjen ska fungera som ännu tydligare vägledning samt hur och 
varfår stöd- och omsorgspersonalen ska dokumentera. 

Ärende 
Riktlinjen har tagits fram och uppdaterats i syfte att ge personalen kunskap och 
samsyn laing den sociala dokumentationen samt att liktlinjen ska ligga som grund 
får mer enhetligt och samordnat sätt att dokumentera. 

Den sociala dokumentationen är ett viktigt arbetsverktyg får personalen och den 
fungerar som ett underlag till utvärdering och kvalitetssälaing. Dokumentationen 
tillfårsälaar att den enskilde får de insatser som är beviljade och att den enskilde 
ges inflytande utifrån de individuella behov och önskemål. 

Uppföljning 
Riktlinjen gäller från nänmdens beslut och max fyra år framåt. Översyn av riktlinjen 
ska ske årligen enligt den internkontrollplan som finns i verksamhetssystemet Stratsys. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2017-03-21, dok.nr 2362. 

- Riktlinje får social dokumentation, daterad 2017-03-20, nr 2360. 

Beslutet skickas till: 
Berörda enhetschefer, avdelningen får Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 34 

Månadsuppföljning per februari 2017 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-04 

Dnr 2017/00021 

l . Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna fårvaltningens forslag 
till månadsuppfoljning per februari 2017 

Sammanfattning 
Förvaltningens månadsuppfoljning per februari for vård- och omsorgs
nämnden visar på ettprognostiseratO-resultat vid årets slut. Det finns en 
osäkerhet vad gäller kostnaderna for köp av hemtjänst då en ny ersättnings
modell infors 2017-08-01 i enlighet med nämndens beslut i § 32 i detta 
protokoll. 

I prognosen finns ett underskott i den kommunala hemtjänsten om l 900 tla. 
Verksamheten har ett uppdrag att effektivisera verksamheten genom högre 
intäkter och lägre personalkostnader. 

Ett överskott gentemot budget finns framfor allt när det gäller kontaktpersoner, 
LSS samt särskilt boende beroende på en såld plats till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-21, dok.nr 2364 

- Budgetuppfoljning daterad 2017-03-21 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-04 

Dn r 2017/00003 

Redovisning av delegationsbeslut år 2017 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ärendet bordläggs och återupptas 
på kommande sammanträde i maj. 

Sammanfattning 
Förvaltningen fareslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde i maj. 
En teknisk komplikation möjliggjorde inte en utskrift av den aktuella 
sammanställningen, redovisningen for pelioden 2016-03-03 - 2017-03-28 ur 
verksamhetssystemet Treserva. 

Ärendet 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialforvaltningen 
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. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-04 

Dn r 2017/00004 

Redovisning av anmälningsärenden år 2017 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ärendet bordläggs och återupptas 
på kommande sammanträde i maj . 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde i maj med 
anledning av att den aktuella pärmen med anmälningsärenden inte var på plats 
i sammanträdeslokalen. 

Ärendet 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen 
alla domar och beslut från andra myndigheter som rör myndighetsutövning 
avseende bistånd, anmälningar, etc. 
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