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Helene Cranser 
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JUSTERARE 

HÅBO 
KOMMUN 

VON §2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Dok.nr 1410 

Beslut om närvarorätt för controller i studiesyfte 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna närvarorätt for 
Susanne Bengtson i studiesyfte. 

Sammanfattning 

Susanne är nyanställd på tjänsten som system- och verksamhetscontroller 
inom forvaltningen. Att närvara på dagens sammanträde är en del av hem1es 
introduktion. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Dok.nr 1405 

Informationspunkt -kommunpolis informerar 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar får informationen. 

Sammanfattning 

Pia Johnson, Håbo kommuns nya kommunpolis, besöker vård- och omsorgs
nämnden får att informera om: 

Samverkan mellan kommun och Polis som är en del av styrningen i polis
myndigheten. Pia informerar om den nya funktionen, som är kopplat till 
medborgarlöftet och även sociala insatsgruppen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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JUSTERARE 

HÅBO 
KOMMUN 

VON §4 

Information från förvaltningen 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Dok.nr 1231 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar får informationen. 

Sammanfattning 

Socialchef informerar: 

Förvaltningen har anställt en sjuksköterska till Hemtagningsteamet som 
kommer att starta l april2016. 

Inom äldrevården har fårvaltningen observerat att fall som lett till fraktur 
samt tryckskada har ökat hos de äldre. Förvaltningen kommer att utvärdera 
vmj e enskilt fall och under våren 2016 att se över rutinerna med 
riskbedömningar och uppfåljningar. 

Enhetschefinom biståndsgruppen kommer att börja arbeta halvtid och har 
därmed avsagt sig chefsfunktionen. Rekryte1ing av ny enhetschefhar 
påböljats och under vakansen går avdelningschef in och täcker upp. 

Uppfårandet av paviljonger får tillfälliga boende får äldre kommer att, 
fårhoppningsvis behandlas på kommunstyrelsen i mars 2016. Nästa steg är 
att planera ett pe1manent äldreboende. 

Diskussioner fårs mellan skolfårvaltningen och socialfårvaltningen om 
möjlighet att genomfåra en gemensam upphandling avseende färdtjänst och 
skolskjuts. 

Årsredovisningen redovisar ett överskott på l 250 tkr 

Landstinget har aviserat om att säga upp avtalet med kommunerna gällande 
Patientnämnd, om kommunerna inte är med och betalar verksamheten. 

En lex Sarah anmälan har inkommit till fårvaltningscheffrån Solängens 
äldreboende. Dörr var låst och lapp med kod var inte var uppsatt. Detta är nu 
åtgärdat och socialchefbedömer att anmälan inte behöver lämnas vidare till 
Inspektionen får vård och omsorg. 
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JUSTERARE 

HÅBO 
KOMMUN 

VON §5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Dnr 2016/00001 

Riktlinje för hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering inom 
socialförvaltningens verksamheter 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna riktlinjen får hälso
och sjukvård inklusive rehabiliteling inom socialförvaltningens verksam
heter, daterad 2016-01-07 med de ändringar som framfördes. 

Sammanfattning 

Riktlinjen beskriver kortfattat de hälso- och sjukvårdsuppgifter kommunens 
hemsjukvård ansvarar for enligt lagar, föreskrifter och länsgemensamma 
riktlinjer. Vidare besklivs också fårdelning av hälso- och sjukvårdsansvaret 
samt hur samverkan sker. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteslaivelse, daterad 2016-01-11, dok.m 2016.1369 
- Riktlinje, daterad 2016-01-07, dok.m 2016.1368 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig for rehabilitering 
A v delningschef for Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Berörda enhetschefer inom Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Avdelningschef for Stöd till vuxna 
Verksamhetschef, Attende AB, Pornona hus 2, plivat äldreboende 
Enhetschef, Rindlags Hemtjänst & Service AB, privat hemtjänst 
Verksamhetschef, Grannvård Svelige AB, privat hemtjänst 
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JUSTERARE 

HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Dnr 2016/00002 

Riktlinje för avvikelsehantering inom hälso- och sjukvård och 
social omsorg 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkätma riktlinjen for avvikelse
hantering inom hälso- och sjukvård och social omsorg, daterad 2016-01-11, 
med de ändringar som framfordes. 

Sammanfattning 

Riktlinjen for avvikelsehanteting har reviderats for att bli tydligare och 
enldare. 

För att få en ökad helhetsbild av socialfårvaltningens verksarnltet kommer 
rapporter om avvikelser att presenteras i samband med delårsbokslut och 
helårs bokslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteslaivelse, daterad 2016-01-11, dok.nr 1371. 
- Riktlinje, daterad 2016-01-11, dok.nr 2016.1023 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig for rehabilitering 
A v delningschef får Stöd till äldre och funlctionsnedsatta 
Berörda enhetschefer inom Stöd till äldre och furudiansnedsatta 
A v delningschef for Stöd till vuxna 
Verksarnltetschef, Attenda AB, Pornona hus 2, privat äldreboende 
Enl1etschef, Rindlags Hemtjänst & Service AB, privat hemtjänst 
Verksamhetschef, Grannvård Sverige AB, privat hemtjänst 
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JUSTERARE 

HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Dnr 2016/00005 

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom 
vård- och omsorg 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna riktlinjen for social 
dokumentation for kommunala utforare inom vård och omsorg, daterad 
2016-01-13 med de ändringar som framfördes . 

Sammanfattning 

Personal som arbetar inom vård och omsorg har skyldighet att dokumentera 
enligt Lagen om stöd och service till vissa funlctionshindrade (LSS) och 
Socialtjänstlagen (SoL). 

Syftet med dokumentationen är att säkerställa att den enskilde får det stöd 
som är beviljad enligt gällande lagstiftning. Den framtagna riktlinjen 
fungerar som vägledning hur personalen inom vård och omsorg ska 
dokumentera genomforandet och uppföljningen av insatser enligt SoL och 
LSS. 

Riktlinjen gäller for samtliga enheter inom avdelning Stöd for äldre och 
funktionsnedsatta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-14, dok.nr 1378. 
- Riktlinje, daterad 2016-01-13, dok.nr 137. 

Beslutet skickas till: 
Berörda enhetschefer inom avdelningen Stöd till äldre och funlctionsnedsatta . 
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JUSTERARE 

HÅBO 
KOMMUN 

VON §8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

D nr 2015/0004 7 

Ny upphandling av driften av äldreboende Pornona 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tidigare beslut 2015-12-08 § 122 
rörande kommunal drift av Pornonas äldreboende upphävs. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att upphandla driften av Pornona 
äldreboende, hus 2. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden behandlade i december 2015 ärende om att 
upphandla hela Pornona äldreboende, både hus 2 och hus 4. 

Efter omröstningsresultat blir beslutet istället att äldreboendet Pornona hus 2 
återgår i kommunal drift. Därmed blev hela äldreboendet Pomona, både hus 
2 och hus 4 i kommunal regi. Någon ny upphandling blev därmed inte 
aktuellt. 

Vård- och omsorgsnämndens ordfårande beslutar att ta upp ärendet på nytt 
på ett extrainsatt nämndsmöte den 13 januari 2016. 

2016-01-13 § l, beslutade då vård- och omsorgsnämnden att uppdra till 
förvaltningen att arbeta fram ett förfrågningsunderlag for upphandling av 
Pomona, hus 2. Detta uppfattades i efterhand vara otydligt, eftersom beslutet 
endast innebar att ta fram ett fcirfrågningsunderlag. 

Vård- och omsorgsnämnden har därfor på dagens sammanträde, dels att 
fatta beslut om att upphandla och dels att fatta beslut om att upphäva 
tidigare beslut, daterad 2015-12-08 § 122. 

Förvaltningen presenterar tidplanen for upphandlingens genomfårande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-18, dok.nr 1387. 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2016-01-13 § l. 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2015-12-08 § 122. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Staake (S), Helene Cranser (S) och Maria Anell (S) yrkar i forsta hand på 
återremiss for inhämtande av synpunkter hos KPR, kommunala pensionärs
rådet och i andra hand på avslag på förvaltningens forslag till fotmån for eget 
forslag att driva hela äldreboende Pornona i kommunal regi. 
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JUSTERARE 

HÅBO 
KOMMUN 

VON §8 

Beslutsgång 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Dn r 2015/0004 7 

Ordfårande Lisbeth Bolin (C) frågar om vård- och omsorgsnämnden ska 
återremittera ärendet eller avgöra ärendet idag och finner att vård- och 
omsorgsnämnden avgör ärendet idag. 

Ordfårande Lisbeth Bolin (C) frågar om vård- och omsorgsnämnden bifaller 
förvaltningens fårslag eller bifaller Eva Staake (S), Helene eranser (S) och 
Maria Anell (S)yrkande om avslag och finner att vård- och omsorgsnämnden 
bifaller förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 

Eva Staake (S), Helene eranser (S) och Maria Anell (S) reserverar sig emot 
de båda beslutspunktema till fårmån får de egna yrkandena. 

Beslutet skickas till: 
Attende AB, äldreboendet Pomona, hus 2 
Avdelningschef får Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Upphandling 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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JUSTERARE 

HÅBO 
KOMMUN 

VON §9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Dnr 2015/00028 

Yttrande över rapport - Kostnadsjämförelse inom 
äldreomsorgen mellan Håbo kommun och Knivsta kommun 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att man tagit del 
av rappmien och konstaterar att rapporten varit en del i nämndens 
verksamhetsutveclding. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tjänsteskrivelse, daterad 
2016-01-20 utgör nämndens yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Ekonomifcirvaltningen har tillsammans med representanter får Knivsta 
kommun genomfort en järnfårande studie av kostnader inom äldreomsorgen 
i de båda kommunerna. Bland am1at konstateras skillnader mellan de båda 
kommunerna inom kommunövergripande kostnader, lönenivåer och 
arbets id. 

Bakgnmd till att undersökningen genomfårdes var att både Knivsta och 
Håbo kommuner hade kostnader som översteg 1ikets standardkostnad får 
äldreomsorg. 

Yttrande 
Rapporten har medfort en del fårändringsarbete inom socialfcirvaltningen, 
särskilt vad gäller kund tid inom hemtjänsten och kvalitetssäkring av 
uppgifter som rapporteras till olika nationella rapporter. 

Mer utfårliga synpunkter och kommenarer över rapporten framgår i 
fcirvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-20, som fareslås utgöra 
nämndens yttrande till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-20, dok.nr 1393 . 
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-02 § 49. 
Rappmi - Kostnadsjämförelseprojekt äldreomsorg, daterad 2014-06-13. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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JUSTERARE 

HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Dnr 2016/00006 

Ej verkställda gynnande beslut enligt Sol och LSS, kvartal 4 
år 2015 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
rapport av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap l § SoL till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer får kännedom. 

SammanfaUn i ng 

Beviljade beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktions
hindrade (LSS) och beviljade beslut enligt Socialtjänstlagen (Sol) 

Socialtjänstemas nämnder i Sverige är skyldiga att anmäla dels till IVO, 
Inspektionen får vård och omsorg och dels till kommunfullmäktige om 
beviljade insatser inte har verkställts senast tre månader efter beslut. 
Nämnderna ska också på motsvarande sätt rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. 

Ej verkställda beslut i Håbo kommun 2015, kvartal4. 

Håbo kommun har totalt nio (9) beslut, äldre än tre månader, som inte hade 
verkställts 2015-12-31. Tre av besluten avsåg särskilt boende får äldre enligt 
SoL, två av besluten avsåg boende med särskild service enligt LSS och fyra 
av besluten avsåg kontaktperson enligt SoL (socialpsykiatri). 

En utförlig ärendebeskrivning med förvaltningens kommentarer framgår i 
tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-19. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteslaivelse, daterad 2016-01-19, dok.nr 1389. 

Uppföljning 

Rapportering sker kvartalsvis, dels till IVO, Inspektionen får vård och 
omsorg och dels till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 11 

Redovisning av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Dnr 2016/00008 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten 
får perioden 2015-12-01 - 2016-01-19 är redovisade. 

Sammanfattning 

På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen 
alla beslut som fattats med stöd av delegation under perioden 2015-12-0 l -
2016-01-19. 

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

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-19, dok. nr 13 91 
- Sammanställning från verksamhetssystemet Treserva (sela·etess) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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JUSTERARE 

HÅBO 
KOMMUN 

VON§ 12 

Övriga frågor 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-02-02 

Dnr1285 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen beaktar vikten av 
att rehab lokaler och lokaler för kortidsboende tas med i planeringen av 
nytt äldreboende. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen ser över rutinerna 
i Pornonas restaurang och informerar nämnden om eventuella åtgärder. 

Sammanfattning 

Två övriga frågor anmäls. 

Under förvaltningens informationspunkt i detta protokoll och delen om 
planering av ett permanent äldreboende, framför Eva Staake (S) vikten av 
att lokaler för rehab träning för de äldre samt lokaler för kortidsboende tas 
med i planeringen. 

Socialförvaltningen uppmärksammas på att på Pornona restaurang är det i 
regel en och samma person som både portionerar upp mat samt tar betalt. 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
A v delningschef för stöd till äldre och funktionsnedsatta 
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