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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-09-27 VON 2016/00022 nr 1561 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lena Fertig, Administrativ controller/ nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnämnden@habo.se 

Informationer 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Informationspunkter 

 Studiebesök Salems äldreboende

 Lex Maria anmälan, brännskada

 Solängen

 Utbildningskontrakt i äldreomsorgen

 Färdtjänstkort med resebegränsning

 Redogörelse efter partsamverkan, förvaltningens övergripande

samverkansgrupp

För kännedom, kommande ärenden till nämnden 

Utredning, prisnivån för icke medicinskt fotvård 

Utredning, betala för biståndsbedömd tid istället för utförd tid 

Utredning, tydliggöra bedömning, hanteringen gällande ansökningar till 

förturskön på Plommonvägen 8 och 10. 

För kännedom 

Ekonomisk analys – För- och nackdelar med eget ägande respektive 

förhyrning från en extern hyresvärd samt ekonomiska konsekvenser 

__________ 

Ärende 5



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2016-08-11 VON 2016/00006 nr 1869 

Socialförvaltningen 
Stöd till vuxna 
Katja Holmqvist, Metodstödjare 

katja.holmqvist@habo.se 

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

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens

rapport av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till

kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning 

Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte 

har verkställts senast tre månader efter beslut. Därefter ska nämnden även 

rapportera in till IVO när dessa beslut har verkställts. Nämnden ska också 

på motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts 

på nytt inom tre månader från avbrottet.   

Ärende 

Ej verkställda beslut i Håbo kommun 2016, kvartal 2. 

Håbo kommun har totalt sjutton ärenden som rapporteras 2016-08-11. Tio 

av dessa avser LSS och sju avser SoL.  

LSS 

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

02-06.  

Ett beslut avser verkställighet av kontaktpersonsinsats.  

Ett beslut avser klientens återtagande av sin ansökan om kontaktperson som 

tidigare rapporterats in.  

Tre av besluten avser bostad med särskild service, varav det äldsta är daterat 

2015-06-02. Dessa klienter är fortsatt intresserade av boende endast i Bålsta 

och har valt att avvakta plats och/eller nybyggnation.  

SoL 

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

05-04.  

Två beslut avser verkställighet av kontaktpersonsinsats.  

Ett beslut avser klientens återtagande av sin ansökan om kontaktperson som 

tidigare rapporterats in.  

Ett beslut avser avbrott av tidigare beviljad kontaktpersonsinsats, med 

datum för avbrott 2015-07-31.  

Ett beslut avser permanent bostad enl 5 kap SoL med beslutsdatum 2016-

02-08, där dröjsmålet är en följd av klientens ansökan om medboende.  

Ärende 6



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2016-08-11 VON 2016/00006 nr 1869 

Socialförvaltningens kommentar 

Förvaltningen kan konstatera att det under perioden kvartal 2 funnits tolv 

beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader. Dessa 

beslut har rapporterats till IVO enligt gällande regelverk.   

Av dessa utgörs sju beslut om verkställighet av kontaktperson. 

Rekryteringsansvaret för kontaktpersoner är från senhösten 2015 flyttad till 

samma enhet som verkställer ledsagarservice och personlig assistans. 

Omfördelningen har medfört vissa svårigheter att ta över ansvarsuppgiften 

med förseningar som följd. Det har även i samband med omfördelningen 

beslutats om nya ersättningsnivåer enligt ett annat utbetalningssystem, vilket 

medfört att några uppdragstagare valt att avsluta sina uppdrag.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 

kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten 

föreslå att kommunen tilldöms ett vite från tio tusen kronor och upp till 

maximalt en miljon kronor    

Uppföljning 

Rapportering sker kvartalsvis till dels IVO, Inspektionen för vård och 

omsorg och dels till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-09-15 VON 2016/00033 nr 1906 

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

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

Förslag till beslut 

1. Att vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning 

Antalet avvikelser under perioden är 782, vilket ger 156 avvikelser per 

månad. Det är högre än föregående period då antalet per månad var 128 

avvikelser. Andelen avvikelser som blivit bedömda enligt sannolikhets- och 

konsekvensanalysen har ökat från 36 % till 60 % jämfört med föregående 

period. Andelen avvikelser som fått bedömning betydande allvarlighetsgrad 

samt stor sannolikhet för att inträffa är dock på oförändrad nivå, cirka 5 %. 

Fyra patienter har fått en fraktur efter fall och fyra patienter har fått en 

tryckskada. 

Beslutsunderlag 

– Avvikelserapport hälso- och sjukvård och social omsorg, april-augusti år

2016.    

__________ 

Beslut skickas till 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

Avdelningschef för stöd till äldre och funktionsnedsatta 

Enhetschefer för stöd till äldre och funktionsnedsatta 

Verksamhetschef Attendo AB, Pomona hus 2 

Enhetschef Rindlags hemtjänst 

Verksamhetschef Grannvård Sverige AB    

Ärende 7



2016-09-14 VON 2016/00033 

Avvikelserapport hälso- och 
sjukvård och social omsorg 

April – augusti år 2016 
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1 Sammanfattning av totalt antal avvikelser, kommunala och 

privata vårdgivare 

 

Diagrammet visar antalet avvikelser som inträffat inom kommunens enheter och hos de 

privata utförarnas enheter under april till augusti år 2016. Även avvikelser vi fått från 

andra vårdgivare är inräknade här. Antalet avvikelser är totalt 782. Fördelat per månad 

blir det 156 avvikelser per månad. Det är en ökning jämfört med januari till mars då 

antalet per månad var 128. Av det totala antalet fall har fyra medfört en fraktur för 

patienten. Fyra patienter har fått en tryckskada under perioden. 

1.1 Allvarliga händelser 

Under perioden april till augusti har tre allvarliga händelser inträffat som medfört att 

medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) respektive medicinsk ansvarig för 

rehabilitering (MAR) startat en utredning för bedömning om händelsen ska anmälas 

enligt Lex Maria. Den första händelsen handlade om att en patient inte fått ordinerad 

injektion och provtagning under tre månader. Patientens tillstånd har inte försämrats av 

händelsen. Åtgärder har vidtagits och MAS bedömning är att händelsen inte ska 

anmälas enligt Lex Maria. 

Den andra händelsen var att handtagen på en rullstol lossnade under promenad 

arrangerad av PRO:s lokala förening (Pensionärernas riksorganisation) och personen 

som satt i rullsolen ramlade ur och fick en fraktur. MAR har anmält händelsen enligt 

Lex Maria. Åtgärder har vidtagits bland annat i form av undervisning av de pensionärer 

som genomför promenader med patienter i rullstol. Inspektionen för Vård och omsorg 

(IVO) har avslutat ärendet vilket betyder att de anser våra åtgärder vara tillräckliga. 

Den tredje händelsen utgår från ett muntligt klagomål som en närstående lämnat om 

vården av hans far i samband med en brännskada. Skadan medförde fyra veckors 

sjukhusvistelse. MAS har utrett händelsen och skickat en anmälan enligt Lex Maria till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi har ännu inte fått svar från IVO. 

1.2 Andra händelser 

En avvikelse har kommit från ambulanssjukvården i Enköping. De har fått rycka ut till 

Pomonas äldreboende två gånger under sommaren för att två patienter saknat nödvändig 

syrgas vid strömavbrott. De både patienterna har ordinerad syrgasbehandling i form av 

en syrgaskoncentrator och vanligen får de då också bärbara syrgastuber för att kunna 

vistas utom räckhåll från en elkontakt. MAS har skickat frågan vidare till socialchef om 

hur det ser ut med reservkraft vid strömavbrott. Andra funktioner, som larm, sängar och 
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liftar påverkas ju också. Kommunens säkerhetsansvarige är också inkopplad och arbete 

pågår. MAS har uppmanat ansvariga sjuksköterskor att se till att patienter med 

syrgaskoncentrator också får bärbara syrgastuber. 

Tre händelser med saknade narkotikaklassade läkemedel har inträffat under sommaren. 

Tätare kontroller har vidtagits, men ingen orsak har hittats till att de saknas. 

1.3 Samverkan med andra vårdgivare 

Under perioden har fyra avvikelser skickats till Enköpings lasarett och fyra till 

Akademiska sjukhuset. Händelserna berör brister i utskrivningen, bland annat avsaknad 

av recept och läkemedel. En avvikelse har gått till ambulansen och nio har skickats till 

familjeläkarnas vårdcentral. 

Avvikelserna till vårdcentralen berör brister i waran
1
-ordination, tillgänglighet av 

läkare, utebliven information om inställda läkarbesök samt utebliven information om att 

labb är stängt på grund av sjukdom. Landstingets ledningskontor får avvikelser för 

kännedom och de har nu reagerat på bristerna hos familjeläkarna. De har skickat ett 

brev till chefen på familjeläkarnas vårdcentral, som MAS fått för kännedom, och krävt 

åtgärder. MAS och gruppledaren för hemsjukvården har kontinuerligt möten med 

vårdcentralen och bristerna i waran-ordinationerna har rättats till. 

Kommunen har fått fyra avvikelser från andra vårdgivare under perioden. En från 

ambulansen, om utryckning för akut behov av syrgas och en från Akademiska sjukhuset 

om brister vid inskickning till sjukhus, bland annat saknades läkemedel enligt rutin. 

Enköpings lasarett har skickat två avvikelser, en om bristande omvårdnad och en om 

bristande planering från kommunens sida. 

1.4 Bedömning av allvarlighetsgrad och sannolikhet 

Enheterna bedömer allvarlighetsgraden och sannolikheten på avvikelsen enligt en matris 

med fyra olika nivåer, finns sist i rapporten. Syftet är att få vägledning i hantering av 

avvikelserna. Andelen avvikelser som fått en bedömning har ökat från 36 % till 60 % 

jämfört med förra perioden. Andelen avvikelser som fått bedömningen betydande 

allvarlighetsgrad samt mycket stor sannolikhet, ligger dock kvar på samma nivå, cirka 5 

%. 

Allvarlighetsgrad 

Allvarlighetsgraden är bedömd i 445 av 782 avvikelser registrerade i Treserva. Ingen är 

bedömd som katastrofal, 21 är bedömda som betydande. Hälften av dem handlar om 

läkemedel, utebliven insulindos, försening av byte med narkotikaklassat 

läkemedelsplåster, saknade narkotikaklassade läkemedel. Fall som medfört fraktur eller 

annan skada samt tre fall av hot och våld mellan brukare finns också med här. 

Sannolikhet 

Sannolikheten är bedömd i 490 av 782 registrerade avvikelser i Treserva. För 26 av 

avvikelserna är sannolikheten att de ska inträffa igen bedömd som mycket stor, alla 

händelser består av fall. För 95 av händelserna bedöms sannolikheten som stor att de 

inträffar igen. Även här finns många fall, men även läkemedelshändelser och bristande 

funktion i larm. 

  

                                                      
1
 Waran är ett blodförtunnande läkemedel som ges i form av tabletter.  Dosen anpassas efter resultat av 

regelbunden blodprovstagning. 
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2 Avvikelser per enhet 

2.1 Pomona hus 2 

 

En av läkemedelsavvikelserna handlade om fel i dosförpackade läkemedel. Avvikelse 

ha skickats till dosapoteket. Två av fallen har medfört fraktur för patienten. 

 Avvikelserna under övrigt i juni berör bristande omvårdnad där en omsorgspersonal är 

inblandad. Samtal har hållits med personen och uppföljning sker varje vecka. En erinran 

är utdelad. 

2.2 Pomona hus 4 

 

Betydande avvikelse rörande sängrökning åtgärdad med inköp av flamsäkra sängkläder. 
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2.3 Dalängen 

 

2.4 Solängen 

 

Avvikelse fall maj och juni, tre personer med känd fallproblematik med hög fallrisk. 

Utebliven eller försenad insats juni gäller annan vårdgivare. 

2.5 Hemtjänst, Kärnhuset 
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2.6 Hemtjänst, privata utförare 

 

En övrig avvikelse är brist i personlig omsorg (uteblivet byte av 

inkontinenshjälpmedel). 

Ett av fallen medförde allvarlig skada (ej fraktur) och sjukhusvistelse. 

2.7 Korttidsplatser Pomona, äldre 

 

2.8 LSS-enheter 

I LSS-enheter ingår gruppbostäderna Sjövägen och Lindegårdsvägen, servicebostaden 

Dalvägen, Personlig assistans, Daglig verksamhet samt Ekans korttidsboende för barn. 
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2.9 Socialpsykiatri 

 

2.10 Hälso- och sjukvård 

Avser avvikelser där patienten endast har insatser av sjuksköterska, arbetsterapeut eller 

sjukgymnast och därmed inte hör till någon annan enhet. 
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3 Sannolikhets- och konsekvensmatris 

Sannolikhets- och konsekvensmatrisen nedan är från handboken i grundläggande 

patientsäkerhetsarbete ”Säkrare vård och omsorg” Sveriges kommuner och landsting 

(SKL), 2011. 

Konsekvensens allvarlighetsgrad 

Allvarlighetsgrad Konsekvens Lagrum Exempel 

Mindre Ingen/obetydlig HSL Obehag eller obetydlig skada, 
exempel feldosering idosett som 
upptäcks före överlämnandet, 
fallolycka utan att skada uppstått. 

Mindre Ingen/obetydlig SoL/LSS Brister i omsorg/avvikelse 
beviljad insats som ledertill 
mindre obehag, exempel 
utebliven städning eller tvätt. 

Måttlig Mindre allvarligskada HSL Övergående 
funktionsnedsättning, exempel 
uteblivendos men utan att det 
leder till men för patient/brukare. 
Feldosering. Har inte följt rutin, 
dock liten eller ingen konsekvens 
för patient/brukare. Fallolycka 
med måttlig skada, ej fraktur. 
Sjukhusbesök som inte medför 
inläggning. Trycksår stadium 1 
och 2. 

Måttlig Mindre allvarligskada SoL/LSS Brister i omsorg/avvikelse av 
beviljad insats och/ellerbrist i 
bemötande som leder till obehag 
för patienten/brukaren, exempel 
utebliven veckodusch eller inköp. 

Betydande Allvarlig skada HSL Kvarstående måttlig 
funktionsnedsättning, 
förlängdvårdtid. Missade 
läkemedel som insulin, Waran 
och narkotikaklassade 
läkemedel. Förväxling av doser, 
feldosering. Vårdrelaterade 
infektioner. Fallolyckamed större 
skada, exempel fraktur. Trycksår 
stadium 3 och 4. 

Betydande Allvarlig skada SoL/LSS Brister i omsorg/avvikelse av 
beviljad insats och/ellerbrist i 
bemötande som leder till 
omfattande obehag för 
patienten/brukaren, exempel 
utebliven tillsyn eller personlig 
hygien då det finns omfattande 
behov. 

Mycket hög,katastrofal Dödsfall HSL Dödsfall eller större, 
kvarvarandefunktionsnedsättning, 
exempel fallskada med dödsfall 
som följd. 

Mycket hög,katastrofal Mycket allvarligskada SoL/LSS Fysiska, psykiska, sexuella eller 
ekonomiskaövergrepp. Brist i 
omsorgen som utgör ett hot mot 
enskilds liv, hälsa eller säkerhet. 
Brott mot sekretesslagen. 
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Sannolikhet för att det inträffar Hur ofta? 

Mycket liten Kan inträffa en gång per år 

Liten Kan inträffa varje månad 

Stor Kan inträffa varje vecka eller en på tio tillfällen 

Mycket stor* Kan inträffa dagligen eller en på tre tillfällen 

*Gäller händelser som inte görs dagligen eller varje vecka, exempel injektioner var 3:e

månad eller städning var 14:e dag men där sannolikheten är stor att händelsen upprepas. 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2016-09-27 VON 2016/00024 nr 1923 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens

delårsbokslut per augusti 2016 med de åtgärder som pågår och

överlämnar detta till kommunfullmäktige.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett under skott vid årets slut om 

ca 2,8 miljoner kronor. De största underskotten finns inom köp av hemtjänst 

och hemtjänst i egen regi. De ökade kostnaderna för köp av hemtjänst beror 

till stor del på större volymer. Vad gäller nämndens mål kommer sannolikt 

två av tre att uppfyllas under verksamhetsåret.    

Ärende 

Det är stora rekryteringsbehov i utförarverksamheterna och allt svårare att 

rekrytera omvårdnadspersonal. För Håbo kommun blir det särskilt påtagligt 

då vi är en växande kommun inom omsorgsområdet. Sedan 1 september 

finns därför en tjänst som har ett särskilt uppdrag att arbeta med och 

samordna rekryteringar. 

Arbetet med att införa tekniska lösningar inom vården och omsorgen har 

fortsatt under året. Det finns nu möjlighet till tillsyn via nattkamera och 

installation av nyckelfria lås är i startgroparna. 

Trygg hemgång startade sin verksamhet i april 2016 och har ännu haft 

relativt få brukare men fått positiva reaktioner från de brukare som varit 

aktuella. 

Inom myndighetsutövningen har det under hela året funnits vakanta tjänster 

som biståndsbedömare. Trots en pressad arbetssituation har verksamheten 

ändå fungerat väl tack vare goda insatser från medarbetare. 

Det kan konstateras att det är bekymmersamt att den kommunala 

hemtjänsten inte klarar att hålla budget trots en ganska kraftig höjning av 

timersättningen. I verksamheten pågår ett arbete med att ha en budget i 

balans i hemtjänsten under 2017. I övriga utförarverksamheter är ekonomin 

god med undantag av en viss avvikelse inom personlig assistans. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

 Förvaltningen vidtar ett flertal åtgärder i syfte att minska det

prognostiserade underskottet:

Ärende 8
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 Datum Vår beteckning 

 2016-09-27 VON 2016/00024 nr 1923 

 

 Förvaltningen ser över biståndsbedömningen för att se om det finns 

kvalitetsbrister alternativt effektiviseringsmöjligheter.  

 Förvaltningen ser avtalsvillkoren för kundvalsutförarna samt 

kontrollsystemen för inregistrerad tid.  

 Inom den kommunala hemtjänsten arbetas med en åtgärdsplan för att 

kunna effektivisera och optimera planeringen i planeringssystemet 

TES. 

 En upphandling av korttidsplatser pågår för att få kontroll över priser 

och kvalitet samt för följsamhet enligt LOU. 

Uppföljning 

Förvaltningen kommer att fortsätta att följa kostnadsutvecklingen inom 

nämnden och de åtgärder som vidtagits för att minimera det prognostiserade 

underskottet.    

Beslutsunderlag 

– Delårsbokslut aug 2016 för vård- och omsorgsnämnden   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

    

 



VON 2016-09-26 

Delårsbokslut aug 2016 

Vård- och omsorgsnämnd 
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1 Sammanfattning 

Verksamhet 

Under året har det genomförts en organisationsförändring som innebär att det i 

utförarverksamheterna finns gruppledare direkt under respektive enhetschef. Det ger 

möjlighet att utveckla arbetet med lokala ledningsgrupper och innebär att ansvar och 

mandat flyttas ner i organisationen samtidigt som fler blir delaktiga. 

Det är stora rekryteringsbehov i utförarverksamheterna och allt svårare att rekrytera 

omvårdnadspersonal. För Håbo kommun blir det särskilt påtagligt då vi är en växande 

kommun inom omsorgsområdet. Sedan 1 september finns därför en tjänst som har ett 

särskilt uppdrag att arbeta med och samordna rekryteringar. 

Arbetet med att införa tekniska lösningar inom vården och omsorgen har fortsatt under 

året. Det finns nu möjlighet till tillsyn via nattkamera och installation av nyckelfria lås 

är i startgroparna. 

Trygg hemgång startade sin verksamhet i april 2016 och har ännu haft relativt få 

brukare men fått positiva reaktioner från de brukare som varit aktuella. 

Inom myndighetsutövningen har det under hela året funnits vakanta tjänster som 

biståndsbedömare. Trots en pressad arbetssituation har verksamheten ändå fungerat väl 

tack vare goda insatser från medarbetare. 

Måluppfyllelse 

Flera mål och indikatorer kommer inte att nås under 2016. Implementeringen av IBIC, 

för en individcentrerad äldreomsorg, sköts fram till hösten på grund av försening i 

verksamhetsmodulen. Material är nu framtaget och utbildningarna har påbörjats. 

Ekonomi 

Sammantaget prognostiseras ett underskott för året om ca 2,8 miljoner kronor. De 

största underskotten finns inom köp av hemtjänst och hemtjänst i egen regi. Det kan 

konstateras att det är bekymmersamt att den kommunala hemtjänsten inte klarar att hålla 

budget trots en ganska kraftig höjning av timersättningen. I verksamheten pågår ett 

arbete med att ha en budget i balans i hemtjänsten under 2017. I övriga 

utförarverksamheter är ekonomin god med undantag av en viss avvikelse inom 

personlig assistans. 

2 Måluppfyllelse 

2.1 Attraktiva Håbo 

2.1.1 Öka det individuella förhållningssättet inom all vård och omsorg 

 Uppfylls troligen inte 

Senaste kommentar 

Verksamheterna har inte lyckats upprätta individuella genomförandeplaner i tillräckligt 

stor utsträckning. I slutändan påverkar det kvaliteten på de insatser som erbjuds. 

Åtgärdsplan inför 2017 kommer att tas fram. 

Eftersom det är första gången mätningen görs för hela kundvalet på det här sättet är det 

svårt att uttala sig om ifall det är ett sämre eller bättre resultat än tidigare. Troligtvis har 

dock de kraftigt ökande volymerna under senaste året försvårat för utförarna att hinna 

utforma planerna. 
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I och med implementeringen av ÄBIC/IBIC kommer sannolikt utförarna att fokusera 

mer på genomförandeplanerna framöver och från beställarsidan kommer det även att 

ingå i kommande avtalsuppföljningar. 

Utbildningarna kring individuellt förhållningssätt pågår. Chefer, gruppledare och 

legitimerad personal och personal från Pomona hus 4 och hemtjänsten har deltagit på 

utbildning som leds av KUI. Solängen och Dalängen har deltagit i jag-stödjande 

utbildning. 

Tidsplanen i den ursprungliga implementeringsplanen för IBIC (bytt namn från ÄBIC) 

har skjutits från vår till höst på grund av försenad modul i Treserva. Bedömningen är 

dock att alla nödvändiga mallar tagits fram och kvalitetssäkrats innan året är slut samt 

att både utförare och biståndsbedömare utbildats. Samtliga ska också beräknas ha börjat 

pröva att arbeta enligt den nya metoden innan året är slut. IBIC bedöms dock inte att 

vara implementerat fullt ut i hela organisationen förrän våren 2017. 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 
Andel brukarna med en individuell plan inom en månad från beslut 
om insats. 

90 % 67,53 % 

 
Andel brukare med individuell plan inom en månad från beslut om 
insats  Samtliga kundvalsutförare 

90 % 37,35 % 

 
Andel medarbetare som deltagit i fortbildningstillfällen på temat 
individuellt förhållningssätt. 

80 % 88 % 

 En lyckad implementering av ÄBIC 100% 50% 

2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

2.2.1 Öka vårdens och omsorgens kvalitet och effektivitet genom att tillvarata 

ny teknik och kompetensutveckla medarbetarna. 

 Uppfylls troligen 

Senaste kommentar 

Trådlös uppkoppling finns överallt förutom i Pomona hus 2, på Solängen samt på 

Dalängen. Arbetet pågår och vi kommer att nå målet under 2016.  

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 Andel verksamhetsställen med trådlös uppkoppling. 100 % 100 % 

 Antal utvärderade tekniska lösningar för tillsyn. 3 2 

2.3 Hållbara Håbo 

2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

2.4.1 Öka det förebyggande, rehabiliterande och habiliterande arbetssättet 

inom all vård och omsorg. 

 Uppfylls troligen 

Senaste kommentar 

Vi kommer att nå måltalet med att upprätta vårdplaner för enskilda som har 



Vård- och omsorgsnämnd, Delårsbokslut aug 2016 5(13) 

identifierade risker. 

Alla äldre kommer att bjudas in till en temaeftermiddag ”Balansera Mera” där 

hemsjukvården, rehab och dagverksamheten samverkar. Information ges vid olika 

stationer om fallprevention, kost och läkemedel. Målgruppen är seniorer över 65 år. Till 

seniorer (80 år eller äldre), som får erbjudande om uppsökande verksamhet, finns en 

särskild inbjudan. Parallellt med detta behöver förvaltningen hitta former för hur det 

fallpreventiva arbetet kan inledas redan i samband med den första kontakten med vård 

och omsorg. 

När det gäller fallskador som leder till fraktur ser det ut som dessa kommer att minska 

jämfört med 2015 även om vi inte når måltalet. 

 Nyckelindikatorer 
Måltal 
2016 

Utfall 
Augusti 

2016 

 
Andelen upprättade vårdplaner för personer som har identifierade 
risker. 

90 % 96,05 % 

 
Antalet fallskador på särskilt boende som leder till frakturer. Max 
antal. 

2 4 

 

Andel personer över 75 år och boende i ordinärt boende som vid 
första kontakten med vård och omsorg fått information om 
fallpreventiva åtgärder och erbjudas fallriskbedömning. 

100 % 0 % 

3 Årets händelser 

Avdelningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning 

Trygg hemgång startades april 2016. Utvärdering kommer att ske kvartal 2 2017. 

Tillsyn via nattkamera: 

 Beslut om insatsen ”tillsyn via nattkamera” fattades i V&O nämnden innan 

sommaren och insatsen finns i riktlinjer för biståndsbedömning. 

 Utrustningen är inköpt och aktuella personer har fått utbildning i installation och 

drift. 

 Informationsfolder har tagits fram tillsammans med 

kommunikationsavdelningen. 

 Rutiner för drift och kontroll kommer att följa trygghetslarmens process, dessa 

är under utformning.  

 Projektledare har haft tät kontakt med EC för trygg hemgång för att möjliggöra 

driftsättning. 

Hittills har inga personer ansökt och blivit beviljad insatsen, det har inte heller varit 

aktuellt med någon installation för brukare inom trygg hemgång. 

 

Nyckelfri hemtjänst: 

 Projektgruppen med personer som finns i trygg hemgång och hemtjänst har 

träffat olika leverantörer under våren 2016. 

 Låsen skall installeras till brukare inom hemtjänst och trygg hemgång med 

trygghetslarm, omvårdnadsinsatser och i särskilda fall hemsjukvårdspatienter. 

 Samarbete med upphandlingsenheten för att möjliggöra en upphandling av en 

produkt (lås) som är kompatibelt med våra befintliga system TES och Treserva 

inom ramen för LOU. 

 Utreder i nuläget ett möjligt avtal med Certego som tillhandahåller produkten 

(låsen) 
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Kognitivt stöd/hjälpmedel till personer inom LSS-området: 

 Inventering av de olika verksamheternas nuläge har genomförts. 

 Önskemål om inköp för att öka stödet främst genom teknik som främjar struktur, 

planering och kommunikation finns. 

Organisationsförändring med nya gruppledartjänster är på plats. Arbetet med att 

utveckla de lokala ledningsgrupperna kommer att fortsätta. 

Verksamheterna har stora rekryteringsbehov och ny tjänst skapad som rekryterare från 

första september. Vi kommer även arbeta med större projekt med 

personalförsörjningsfrågorna. 

Avdelningen för stöd till vuxna 

Inom biståndsenheten har vakanser förekommit under hela året och en tjänst är 

fortfarande under rekrytering. Enheten har saknat enhetschef sedan januari men ny chef 

startade 1 september. Även inom socialpsykiatri har det varit vakanser (handläggs i 

arbetsgrupp missbruk/socialpsykiatri) och rekrytering pågår av två tjänster. 

Tillgången på särskilda boendeplatser för de äldre är mindre än efterfrågan så allt fler 

brukare har i väntan på särskilt boende vistats på korttids, som i ökande omfattning 

behövt köpas externt utanför kommunen. Detta, tillsammans med ökning av antal 

brukare, ökad snittålder hos brukarna, samt ökning av den biståndsbedömda tiden ger 

tillsammans med helårseffekt på förra sommarens höjning av ersättningsnivåer inom 

kundvalet ett stort ekonomiskt underskott inom köp av hemtjänst. Det pågår på grund av 

detta ett översynsarbete inom verksamheten av såväl biståndsbedömningen samt av 

avtalsvillkoren för utförarna. 

Under året har riktlinjerna för biståndsbedömningen kompletterats. Rättigheterna för 

anhöriga att få avlastning har förtydligats samtidigt som utförarna nu behöver ett 

godkännande från biståndsbedömare för att kunna genomföra anhöriganställningar. 

Riktlinjerna har också inkluderats med nya möjliga insatser för brukarna, såsom trygg 

hemgång och nattillsyn via kamera, samt en förändring avseende beräkning av 

biståndsbedömd tid så att en schablon på 20 % dras av vid större beslut i och med 

effektivitetsmöjligheter. 

Implementeringen av individens behov i centrum, IBIC (tidigare ÄBIC), pågår inom 

äldreomsorgen genom utbildningar av myndighetsutövare och utförare. Systemstöd 

finns dock inte förrän senare i höst så det beräknas inte vara i gång fullt förrän våren 

2017. 

Förvaltningen implementerar nu också ett nytt arbetssätt kring våld i nära relationer, där 

FREDA som rekommenderats från Socialstyrelsen, används som utredningsmodell. 

Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden har beslutat om gemensamma riktlinjer 

för arbetet som främst gäller myndighetsutövningen för vuxna (även biståndsenheten) 

samt familjeteamet inom avdelningen för barn unga familj. 

4 Intern kontroll 

I planen för intern kontroll identifieras ett antal områden där det är viktigt med intern 

kontroll. Områden som nämnden har arbetat med hittills under 2016 är bland annat: 

 Kontroll vid anställning att legitimerad personal har sin legitimation. 

 Avvikelser inom hälso- och sjukvården. 

 Avstämning av utförd tid mot biståndsbedömd tid på hemtjänstfakturor. 

 Journalgranskning av att dokumentation inom hälso- och sjukvården stämmer 
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mot förordningar och riktlinjer. 

 Kontroll och räkning av läkemedel. 

 Avstämning av fakturerad tid jämfört med registrerad utförd tid 

 Avstämning av registrerad utförd tid jämfört med avtalsvillkor 

 Genomlysning av varje insats inom biståndsbedömning äldreomsorg för att 

säkerställa likabehandling av klienter och en jämn bedömning inom enheten – 

samt att den bedömningen matchar en ”skälig levnadsnivå” 

 Genomlysningar av biståndsbedömares registreringar i Treserva jämfört med 

inlästa insatser i TES 

Arbetet med intern kontroll sker på olika sätt beroende på vilket område som avses. En 

del internkontroll är löpande, som till exempel kontroll av legitimation och avvikelser 

inom hälso- och sjukvården. Andra delar sker med förutbestämd regelbundenhet, som 

kontroll och räkning av läkemedel och avstämning av hemtjänstfakturor. 

5 Mått 

5.1 Produktion 

Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Augusti 

2015 

Utfall 
Augusti 

2016 

Progno
s helår 
Augusti 

2016 

Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro < 14 dagar 
minska med 2% under året 

 5  - - 

Antal tillbud  0  10 14 

Nöjd medarbetarindex Skala 1-10  8,5  7,5 8 

Antal patienter hemsjukvård, rehab och 
demensteam 

 1 500  1 810 1 825 

Antal behandlingar av fotvård  2 800  1 153 1 600 

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen 
regi 

 200  230 240 

Antal brukare sysselsättning    23 30 

Antal utförda timmar inom hemtjänsten  72 000  52 129 89 900 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt  250  432 467 

Antal brukare som har trygghetslarm  280  267 280 

Antal brukare som har natt-tillsyn  50  28 30 

Antal brukare i Dalängens dagverksamhet  18  16 18 

Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro < 14 dagar minska med 2% under året 

Det pågår ett kommungemensamt arbete som syftar till minskad korttidsfrånvaro. 

Statistik saknas på förvaltningsnivå i nuläget men kommer att kunna redovisas i 

samband med årsredovisningen. Sannolikt kommer minskningen att bli betydligt lägre 

än två procentenheter. 

Antal tillbud 

Sammantaget har det rapporterats 10 tillbud i utförarverksamheterna i samband med 

vårdens utförande. Det handlar om lyftskador, stickskador och situationer med inslag av 

hot eller våld. Det har inte förekommit något allvarligt tillbud som lett till längre 

sjukskrivning. 
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Nöjd medarbetarindex Skala 1-10 

Förvaltningen började i maj med en medarbetarenkät till samtliga medarbetare som 

kommer att genomföras tre gånger per år. Den genomsnittliga nöjdheten var i maj 7,5. 

Antal behandlingar av fotvård 

Antalet behandlingar i den kommunala fotvården har minskat väsentligt jämfört med 

2015. Det beror på en vakant tjänst under stor del av året. 

Antal utförda timmar inom hemtjänsten 

Antalet utförda timmar inom hemtjänsten ökar kraftigt jämfört med 2015 och är 

betydligt högre än ökningen av antalet brukare. Det tyder på att fler brukare får mer 

hjälp vilket kan kopplas till att gruppen blir äldre men sannolikt också till att större del 

av den biståndsbedömda tiden utförs. En annan anledning kan vara viss brist på 

korttidsplatser och platser i särskilt boende. 

5.2 Verksamhetsresultat 

Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Augusti 

2015 

Utfall 
Augusti 

2016 

Progno
s helår 
Augusti 

2016 

Andelen nöjda brukare inom äldreomsorgen  85  -  

Kontinuitet i hemtjänsten, mäts genom hur 
många olika personal i snitt en brukare har, 
som har minst 3 besök per dygn, haft under 2 
veckors mätperiod. Håbo bör ligga under 
snittet för landet. 

 15  - - 

Andel utförd tid av beviljad tid i hemtjänsten  98   98 

Andelen nöjda brukare inom LSS  80  -  

Brukarnöjdhet inom äldreomsorg och LSS samt kontinuitet i hemtjänsten kommer att mätas i nationella 

mätningar under hösten 2016 och resultatet kan presenteras i samband med årsredovisningen. 

Andel utförd tid av beviljad tid i hemtjänsten 

Nästan all beviljad tid inom hemtjänsten blir utförd och är ur brukarperspektiv mycket 

positivt. Av beviljade 53228 timmar har 52129 timmar utförts. 
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6 Drift- och investeringsredovisning 

6.1 Driftredovisning 

Prognosrapport 2016 

 Bokslut 2015 Budget 2016 Utfall jan-aug 
Prognos för 
året 

Avvikelse 
från budget 

Vård- och 
omsorgsnämnd 

-330 -317 -196 -250 67 

Nämnds-
administration 

-188 -188 -119 -211 -23 

Förvaltnings-
övergripande 

-4 721 -7 282 -4 508 -6 442 840 

Anhörigstöd -520 -536 -359 -536 0 

Vård och 
omsorg för 
äldre 

-133 547 -142 083 -95 470 -147 735 -5 652 

Personlig 
assistans och 
LSS-boende 
kommunala 

-30 282 -30 316 -20 231 -29 856 460 

Boende enligt 
LSS extern regi 
och 
handläggning 
LSS 

-2 696 -4 339 -1 745 -2 884 1 455 

Övriga insatser 
enligt LSS 

-14 924 -15 812 -9 738 -15 113 699 

Färdtjänst -5 477 -5 535 -4 380 -6 620 -1 085 

Förebyggande 
verksamhet 
äldre 

-568 -912 -299 -632 280 

Gem 
verksamhet 
vård och 
omsorg 

-6 607 -6 592 -4 210 -6 383 209 

Handläggning 
socialpsykiatri 

0 -393 -285 -453 -60 

Summa -199 860 -214 305 -141 540 -217 115 -2 810 

6.2 Kommentarer till driftredovisning 

Förvaltningsövergripande 840 tkr 

Förvaltningsövergripande redovisas ett överskott mot budget då de övergripande 

verksamhetskostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat. 

  

Vård och omsorg för äldre -5652 tkr 

Köp av hemtjänst 

Prognosen för kostnad för köp av hemtjänst är ca 4,9 mkr högre än budgeterat. Av 

kostnaden för köpt hemtjänst till och med augusti utgör 52% köp från kommunal 

utförare och 48% från privat utförare. I prognosen för köpt hemtjänst ingår en kostnad 

om ca 1,1 mkr för en återsökning hos Migrationsverket i år 2015 som blev avslagen. I 
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årets utfall finns även 1,6 mkr som motsvarar helårseffekten av förra sommarens 

ersättningshöjningar inom kundvalet (baserat på förra årets volymer). 

Övrigt underskott beror på de ökande volymerna. Brukarna har ökat med 7,5% under 

årets första halvår, jämfört med samma period föregående år. Detta överensstämmer 

med ökningen av äldre i kommunen. Enligt SCB:s prognoser ökar personer som är 75 år 

eller äldre med 8,7% mellan år 2015 och 2016. Dessutom ökar snittåldern hos brukarna 

vilket innebär fler timmar per brukare. En annan viktig faktor är den sämre tillgången 

till särskilda boendeplatser och korttidsplatser inom kommunen vilket brukar resultera i 

ökad hemtjänst. Biståndsbedömda timmar är dock nästan tredubbelt ökningen av antalet 

brukare, vilket förefaller som en stor ökning. Under de senaste åren har dock alltid den 

biståndsbedömda tiden ökat mer än antalet brukare och för två år sedan var det samma 

tredubbla ökning som detta år. 

Åtgärd: 

Förvaltningen ser över biståndsbedömningen för att se om det finns kvalitetsbrister 

alternativt effektiviseringsmöjligheter. Förvaltningen ser även, för att minska 

kostnaderna, över avtalsvillkoren för kundvalsutförarna samt kontrollsystemen för 

inregistrerad tid. 

Den lagda prognosen tar hänsyn till den ökande kostnadstrenden för köpt hemtjänst 

under året. I prognosen finns dock viss effektivisering medräknad till följd av 

förändring inom biståndsbedömningen. 

Hemtjänst i egen regi 

Hemtjänsten som utförs i kommunal regi redovisar ett underskott om ca 2,3 mkr. 

Underskottet beror på att kostnaderna för framförallt personal är högre än den ersättning 

som erhålls för utförd tid. Effekterna av de planerade åtgärderna för att minska 

kostnaderna har uteblivit. 

Kostnaderna för hemtjänst natt bedöms bli ca 400 tkr lägre än budgeterat. 

Åtgärd: 

Ett fortsatt arbete pågår för att identifiera effektiviseringar. Förvaltningen arbetar med  

en åtgärdsplan för att kunna effektivisera och optimera planeringen i 

verksamhetssystemet TES. Planen är att ha 3 planeringsgrupper istället för 2 och att få 

avlastning med bemanningsfrågor av en bemanningsassistent. En rekryterare finns som 

stöd från september. 

Handläggning äldreomsorg 

Efter en längre tids vakanser togs konsultstöd in från bemanningsföretag för att säkra 

upp kvaliteten på verksamheten och avlasta medarbetarna. Att hyra in personal innebär 

en högre kostnad om ca 700 tkr jämfört med budgeterat. 

Åtgärd: Rekrytering pågår ständigt och nuvarande konsultstöd beräknas kunna avslutas 

sista oktober. 

Äldreboende  

Prognosen för äldreboende redovisar totalt sett ingen avvikelse mot budget. De 

kommunala äldreboendena redovisar en prognos ungefär i nivå med budget. För köp av 

avtalade platser hos Attendo redovisas ett underskott som beror på felaktigt budgeterad 

momsåtersökning samt OPI-uppräkning. Kostnaderna för externt köpta 

äldreboendeplatser är lägre än budgeterat då det inte har funnits något stort behov 

eftersom brukarna önskar boende på hemmaplan. 
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Korttidsvård äldre 

Bristen på särskilda boendeplatser har inneburit att fler korttidsplatser behövt köpas 

externt. Kostnaden för köpta platser bedöms bli ca 800 tkr högre än budgeterat. Totalt 

överstiger kostnaderna för korttidsvård budget med cirka 260 tkr. 

Åtgärd: 

En upphandling pågår för att få kontroll över priser och kvalitet samt för följsamhet 

enligt LOU. 

Trygg hemgång har kunnat vårda flera brukare i hemmet som därmed inte behövt vistas 

på korttidsboende. 

Samverkan har förtätats och systematiserats mellan biståndsenhet och korttidsenhet för 

bästa möjliga nyttjande av korttidsplatserna i egen regi. 

Hemsjukvård 

Verksamheten för hemsjukvård visar ett överskott om ca 1,1 mkr. Överskottet beror på 

att omorganisationer har gjorts vilket lett till minskade personalkostnader. Periodvis har 

verksamheten haft lägre bemanning än önskat till följd av svårigheter att rekrytera 

personal. 

Övriga insatser inom vård och omsorg till äldre 

Kostnaderna för Westerlunds rehab bedöms bli lägre än budgeterat då man inte köper 

lika många platser som planerat. 

En prognos med lägre kostnader än budgeterat återfinns också för trygghetslarm, rehab, 

demensteam samt arbetsstöd. 

  

Personlig assistans och LSS-boende kommunal regi 460 tkr 

Personlig assistans redovisar en prognos med ett underskott om 300 tkr. Underskottet är 

en följd av högre kostnader än budgeterat. 

De kommunala LSS-boendena visar sammantaget en prognos som är lägre än 

budgeterat med 760 tkr. De lägre kostnaderna är en följd av att personal inte kunnat 

tillsättas i planerad utsträckning. Vid ordinarie personals frånvaro har det varit svårt att 

rekrytera behörig timanställd personal. Verksamhetskostnaderna är också lägre än 

budgeterat. 

  

Boende enligt LSS extern regi och handläggning LSS 1455tkr 

Förvaltningen har aktivt arbetat för att minimera externt köpta LSS-boenden och 

kommer redovisa ett överskott för året. Många biståndsbeslut är dock fattade som 

kommer att behöva verkställas under kommande år. 

Personalkostnaden för handläggning LSS är lägre än budgeterat vilket främst beror på 

att tjänsten som enhetschef varit vakant under perioden januari till augusti. 

  

Övriga insatser enligt LSS 699 tkr 

Totalt sett för övriga insatser som är beslutade enligt LSS är den prognostiserade 

kostnaden ca 700 tkr lägre än budgeterat. Avvikelse mot budget finns framförallt för 

kontaktpersoner och avlösarservice. Kostnaden för kontaktpersoner är lägre än 

budgeterat, medan kostnaden för avlösarservice är något högre. 
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Färdtjänst och riksfärdtjänst -1085 tkr 

Den ökande målgruppen har inneburit en större ökning än vad som var budgeterat. 

Åtgärd: 

Nämnden har beslutat att föreslå KF en avgiftshöjning. Om KF beslutar enligt förslag 

kommer detta att börja gälla 15 oktober. Förvaltningen undersöker hur den beslutade 

maxgränsen på 200 resor per år bäst kan lösas tekniskt. Den förändringen kommer inte 

att kunna komma igång förrän senare i år och den innebär inte stora besparingar, men 

minskar ner på risken för dramatiska ökningar beroende på enskilda resenärer. 

  

Förebyggande verksamhet äldre 280 tkr 

Restaurang Pomona redovisar högre intäkter än förväntat vilket beror på en ökad 

försäljning. 

  

Gemensam verksamhet vård och omsorg 209 tkr 

Ett överskott redovisas till följd av att den administrativa bemanningen varit lägre under 

tiden för nyrekrytering. 

6.3 Investeringsredovisning 

Prognosrapport investeringar 

 Bokslut 2015 Årsbudget Utfall jan-aug 
Prognos för 
året 

Avvikelse 
mot budget 

Möbler 
Pomona 
Restaurang 

0 -350 -250 -250 100 

Kontorsmöbler 
rehab 

-98 0 0 0 0 

Kontorsmöbler 
hemsjukvård 

-86 0 0 0 0 

Summa -184 -350 -250 -250 100 

6.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

Möbler till Pomona restaurang 

Nya möbler till restaurangen är inköpta. Kostnaden för investeringen bedöms bli 100 tkr 

lägre än budgeterat. 

7 Viktiga förändringar och trender 

Avdelningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning 

På utförarsidan märks volymökningar inom alla verksamheter. Det är svårare att 

rekrytera personal och särskilt personal med rätt kompetens vilket påverkar 

verksamheten på ett negativt sätt. Personalförsörjning är därför både nu och de 

kommande åren en av nämndens viktigaste strategiska frågor. 

Arbetet med att ta tillvara den tekniska utvecklingen inom vården och omsorgen har 

kommit igång på att bra sätt och är ett arbete som kommer att vara fortsatt aktuellt för 

överskådlig tid. 
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Avdelningen för stöd till vuxna 

Volymökningar inom äldreomsorgen och allt fler komplexa ärenden med samsjuklighet 

missbruk/socialpsykiatri/äldre som de vanligt förekommande insatserna har svårt att 

möta behovet av. 

Beställaransvaret för kundvalet och privat äldreboende övertogs vid årsskiftet och ett 

utvecklingsarbete har pågått avseende beställar-utförarmodell. 

Vakanser inom såväl biståndsenheten som inom socialpsykiatri (handläggs i 

arbetsgrupp missbruk/socialpsykiatri), svårigheter i rekrytering och avsaknad av 

enhetschef under hela perioden har försvårat ett utvecklingsarbete och satt fokus på att 

handlägga inkommande ansökningar och göra nödvändiga uppföljningar. 

Nya insatser och förtätad samverkan med korttids och nya trygg hemgång. 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-09-27 VON 2016/00008 nr 1913 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lena Fertig, Administrativ controller/ nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnämnden@habo.se 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegations-

besluten för perioden 2016-08-22 – 2016-09-27 är redovisade

Sammanfattning 

På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen 

alla beslut som fattats med stöd av delegation. Detta sker dels muntlig av 

avdelningschef och dels finns besluten sammanställda i den pärm som finns 

med på sammanträdet och som kan studeras individuellt. 

Beslutsunderlag 

– Sammanställning uttagen ur verksamhetssystemet Treserva, sekretess

__________ 

Ärende 9
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