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Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta 

Lisbeth Bolin (C), ordfårande 
Helen Embretsen (KD) 
Eva Staake (S) 
Per-Arne Öhman (M) 
Helene Cranser (S) 
Maria Anneli (S) 
Pirjo Thonfors (SD), frånvarande 

Ingvar Nil:fjord (FP), tjänstgörande ersättare får Pitjo Thonfors (SD) 
Ulrika Wallin (MP), frånvarande 
Ingrid Andersson (S) 
Birgit Ericsson (V) 
Sjunne Green (B å p), frånvarande 

Thomas Brandell, Förvaltningschef 
Lena Fettig, nämndsekreterare 

Eva Staake (S) 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

§ l PRIO satsningen- riktade insatser inom området psykisk ohälsa åren 2012-2016 

§ 2 Val av representant till politisk styrgrupp avseende närvårdssamverkan i Håbo 

§ 3 Val av personuppgiftsombud får vård- och omsorgsnämnden 

§ 4 Val bland vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare att ingå i kommunala 
pensionärsrådet 

§ 5 Val bland vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare att ingå i kommunala 
handikapprådet 

§ 6 Val av representant till TKL, ett tjänstemannaorgan får samverkan mellanlänets 
kommuner och landstinget 

§ 7 Information från socialchef 

§ 8 Höjd ersättning får utfårare av hemtjänst enligt LOV 

§ 9 Besparingar för att möjliggöra finansiering av höjd ersättning till hemtjänstutfårama 

§ 10 Uppdatering av riktlinje rörande tidsschabloner avseende biståndsbedömning 

§ 11 Förlängt avtal till Grannvård AB gällande utfårande av hemsjukvår 

§ 12 Uppdrag att undersöka teknisk utveclding inom vård- och omsorg 

§ 13 Uppdrag att hitta besparingar inom området färdtjänst 

§ 14 Fråga om öppnade av ytterligare platser i korttidsboende 

§ 15 Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre 

§ 16 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

§ 17 Redovisning av anmälningsärenden 

§ 18 Redovisning av delegationsbeslut 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr[Hnr] 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2015/4 

P RIO - handlingsplaner för riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa åren 2012-2016 

Sammanfattning 
Regeringen bedriver utvecldingsarbetet PRIO -plan fcir riktade insatser 
inom området psykisk ohälsa 2012-2016. Kommun och landsting ska 
samverka fcir att uppnå fårbättrade resultat inom stöd och vård till personer 
med psykisk funktionsnedsättning. 

Ärendebeskrivning 
Arbetet i Uppsala län utgår från den överenskommelse som tecknats mellan 
länets kommuner och Landstinget i Uppsala län "Överenskommelse om 
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 
2012-2016" (KS2012/53 nr2013.1918) . 

I de handlingsplaner som utarbetats fcir år 2015 finns fårbättringsområden 
identifierade och även vilka insatser som behöver göras får att uppnå 
resultat. Handlingsplanerna finns till grund fcir hur arbetet ska bedrivas 
under år 2015. Handlingsplanerna fciljs upp var sjätte månad får att 
säkerställa att planerade insatser genomfors. 

Förvaltningens bedömning 
Ett välfungerande samarbete mellan kommunen och landstinget är av stor 
vikt fcir att fårbättra vård och stöd till personer med psykisk funktionsned
sättning. 

Beslutsunderlag 
- Tjänstesla.i.velse, daterad 2015-01-13, VON nr 2015.15 

Rapport och resultat år 2014, daterad 2014-11-21 , SN nr 2015.14 
Lokal handlingsplan, samverkan, SN nr2014.2904 
Lokal handlingsplan, SIP, SNnr2014.2906 
Lokal handlingsplan, sysselsättning, delaktighet, boende SN nr2014.2907 
Analys av invente1i.ng, daterad 2014-10-22, SN nr2014.2762 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godlcänna handlingsplanerna 
inom området psykisk ohälsa att gälla får år 2015. 

Beslut expedieras till: 
Socialfcirvaltningens avdelningschefer 
Enhetschefer, stöd till funktionsnedsatta 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Utvecldingsledare/K valitetscontroller 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.71 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON §2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2015/3 

Val av representant till politisk styrgrupp avseende lokal när
vårdssamverkan i Håbo 

Sammanfattning 
Lokal närvård syftar till att fårbättra samverkan mellan Håbo kommun och 
landsting i de vård- och omsorgsprocesser där huvudmännens områden 
tangerar varandra. Detta får att uppnå en mer effektiv och likvärdig vård och 
omsorg så nära det egna hemmet som möjligt. Närvårdsarbetet omfattar 
hälsofrämjande, fårebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, 
omvårdande och stödjande insatser som är samhällsekonomiskt rimliga att 
bedriva lokalt 

Ärendebeskrivning 
Håbo kommun och Landstinget i Uppsala län har påbörjat ett gemensamt 
utvecldingsarbete kring närvård. För att möjliggöra en effektiv och 
välfungerande närvård, där kommun och landsting ges lika fårutsättningar, 
krävs en tydlig ansvarsfårdelning och organisation. 

Tre arbetsgrupper fåreslås, bestående av representanter från Håbo och lands
tinget, med falrus på barn och unga, vuxna samt äldre. 

En styrgrupp med fårvaltningscheferna från barn- och utbildningsfårvatt
ningen och socialfårvaltningen samt representanter fi:ån landstinget. 

En politisk styrgrupp med en ledamot vardera från socialnämnden, vård
och omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Landstinget 
representeras av utsedda ledamöter från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 

Förvaltningens bedömning 
Den politiska styrgruppen är av stor vikt får att säkerställa prioriterade 
utvecldingsområden samt får en tydligare redovisning av arbetet till 
politiken. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-08, nr VON 2015.2 

- Samverkansavtal, Håbo kommun och Landstinget, nr SN 2014.2577. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse ordfårande Lisbeth Bolin (C) 
till representant i den politiska styrgruppen får lokal närvårdssamverkan i 
Håbo. 

Beslut expedieras till: 
Närvårdskoordinator 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.73 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON §3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2015/5 

Val av personuppgiftsombud för vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 
Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda människor mot att deras 
personliga integritet laänlcs när personuppgifter behandlas. Med behandling 
menas registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. 

I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. 
Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. 
Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. 

Personuppgiftsansvariga 
Personuppgiftsansvariga enligt PuL är nämnder och styrelser. Vmje person
uppgiftsansvarig nämnd och styrelse ska expediera sina beslut om val av 
personupp giftsombud till Datainspektionen. 

Företag, myndigheter, föreningar och andra kan utse personuppgiftsombud 
som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom 
verksamheten. Personuppgiftsombudet ska fungera som revisor och ska 
påpeka eventuella brister. 

Val av personuppgiftsombud 
Håbo kommun har valt att anlita Axel Danielsson som personuppgiftsombud. 
Vilka uppgifter som fonnellt anlcommer på personuppgiftsombudet framgår 
av 36- 40 § § PuL. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-13 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anlita Axel Danielsson att 
tjänstgöra som personuppgiftsombud för socialnämnden. 

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Axel Danielsson Konsult AB 
Datainspektionen 

JUSTERARE ~ 

;f l l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.76 



HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2015/6 

Val bland vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare 
att ingå i kommunala pensionärsrådet 

Ärendebeskrivning 
Kommunala pensionärsrådet är ett samrådsorgan med pensionärsorganisa
tionerna. Ledamöter och ersättare avser representanter från kommun
styrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt bygg- och miljönämnden. 

Till kommunala pensionärsrådet väljs följande politiker: 
Vård- och omsorgsnämnden väljer en (l) ordinarie och en (l) ersättare. 
Kommunstyrelsen väljer en (l) ordinarie och en (l) ersättare. 
Bygg- och miljönämnden väljer en (l) ordinarie och en (l) ersättare. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-13, nr VON 2015.20 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som representanter från 
nämnden utse Lisbeth Bolin (C) till ordinarie och Eva Staake (S) till 
ersättare att ingå i kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 
2015-2018. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.77 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON §5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2015/6 

Val bland vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare 
att ingå i kommunala handikapprådet 

Ärendebeskrivning 
Kommunala handikapprådet är ett samrådsorgan med handikapporganisa
tionerna. Ledamöter och ersättare avser representanter från kommun
styrelsen, vård- och omsorgsnämnden, bygg- och miljönämnden samt barn
och utbildningsnämnden. 

Till kommunala handikapprådet väljs följande politiker: 
Vård- och omsorgsnämnden väljer en (l) ordinarie och en (l) ersättare. 
Kommunstyrelsen väljer en (l) ordinarie och en (l) ersättare. 
Bygg- och miljönämnden väljer en (l) ordinarie och en (l) ersättare. 
Barn- och utbildningsnämnden väljer en (l) ordinarie och en (l) ersättare. 

Beslutsunderlag 
- Tjänstesla.ivelse, daterad 2015-01~13, nr VON 2015.21 

Beslut 

l . Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som representanter från nämnden 
utse Lisbeth Bolin (C) till ordinmie och Maria Anneli (S) till ersättare att 
ingå i kommunala handikapprådet för mandatperioden 2015-2018. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.78 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON §6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2015/7 

Val av representant till TKL, ett tjänstemannaorgan för samverkan 
mellan länets kommuner och landstinget 

Sammanfattning 
TKL har sedan år 2004 utgjort ett forum får samverkan mellan landstinget 
och länets kommuner i fi·ågor om vård och omsorg. (socialtjänst och hälso
och sjukvård) TKL har en såväl uppföljande som stödjande och initierande 
roll. Ledamöter bör vara de som har ansvar gentemot en uppdragsnämnd i 
kommun respektive landstinget, socialchefer eller motsvarande och hälso
och sjukvårdsdirektören samt en representant från Regionfårbundet 

Frågor som berör endast två parter ska inte tas upp i TKL utan ska behandlas 
bilateralt. TKL består av tjänstemän och har således att behandla frågor som 
ligger inom tjänstemännens ansvar. TKL:s mandat utgår från det mandat 
ledamöterna har som tjänstemän hos sina huvudmän. 

Inga formella beslut kan tas i beredningen, utan dessa hänskjuts till respektive 
huvudman får beslut. 

TKL sammanträder minst fyra gånger per år. Milmesanteckningar ska skrivas 
efter varje sammanträde och distribueras till berörda representanter får 
berörda huvudmän. Ordförandeposten ska cirkulera mellan landstinget och 
Uppsala kommun där varje peliod ska vara ett år. 

Ledamot ska utses av respektive huvudman och ha mandat att företräda 
huvudmannen i de fi·ågor som behandlas i TKL. Det ankommer också på 
respektive ledamot att föra tillbaka fi·ågeställningar och information till 
respektive huvudman. 

Utförlig besklivning av TKL fi·amgår i tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-14. 
F ör Håbo kommun föreslås socialchef Thomas Brandeli som ordirralie 
ledamot för mandatpelioden 2014-2018 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-14, m VON 26 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse SocialchefThomas Brandeli 
till medlem i TKL under mandatperioden 2015-20 18 med mandat att 
företräda nämnden i de frågor som behandlas i TKL. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Regionförbundets effekti visetingsberedning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.80 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 7 

Information från socialchef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

Inom Tjänstemannaberedningen TKL- Kommun/Landsting- pågår en 
översyn av TKL:s arbetsformer och uppdrag. Frågor som belyses är bland 
annat- Hur samarbetar TKL bäst utifrån ett brukarperspektiv? och Vilka 
frågor ska TKL syssla med? 

Håbo kommun har ny privat utfårare inom hemtjänsten- Seniorbolaget 
Företaget kommer endast att arbeta med service och endast i tätorten Bålsta. 

l mars 2015 teclmar Håbo kommun avtal med Bålsta Taxi AB rörande fård
tjänst och Riksfärdtjänst Nytt i avtalet är att samåkning ska ske i mycket 
stöne utsträclming än vad som gjorts tidigare. 

Solängens äldreboende har öppnat sin fjärde avdelning. Detta har möjlig
gjort att några korttidsplatser blivit lediga. 

Budget visar ett underskott på 4 700 mlcr. Med anledning av ökade intäkter 
är resultatet bättre än vad som tidigare var prognostiserat. 

Samtal pågår med Landstinget om att Kommun och Landsting tillsammans 
på bästa sätt kan ordna med palliativ hemsjukvård får barn. 

A-huset, (fåre detta korttidsboendet) kommer att tillfälligt upplåtas till de 
Romer som finns i kommunen får hygien och tvätt. Kyrkan har fått lånat 
nyeidar och kommer att samordna dagarna får hygien och tvätt och ansvara 
får öppning och låsning. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar får informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.81 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON §8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2015/9 

Höjd ersättning till utförare av hemtjänst enligt LOV 

Sammanfattning 
Kundval i hemtjänsten enligt LOV (lagen om valfrihet) infördes i Håbo 
kommun år 2009. 

Det har vid flera tillfållen kommit signaler till förvaltningen från de privata 
utförarna att ersättningen inte täcker utgifterna. Det forhållandet har också 
märlets i den kommunala hemtjänsten som under flera år redovisat ett 
underskott. Förvaltningen forslår därfor att hemtjänstpengen behöver höjas 
med 18 % från och med 20 15-06-0 l. 

Socialnämnden beslutade 2014-05-06 § 52 att behålla nuvarande ersättning 
för utförd tid till utförarna efter att förvaltningen utrett om nuvarande modell 
var det optimalaste. Det framkom ytterligare två modeller, ersättning för 
beviljad tid och nivåersättning med timintervall. Förvaltningen kom fram till 
att ersättning for utförd tid är det rimligaste. Hela utredningen framgår i 
tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-15. Diarienummer 2013/23. 

För år 2014 uppgick de beviljade hemtjänsttimmarna for hela hemtjänsten 
ti11100 900 timmar, varav 39 300 timmar avsåg privata utforare. För år 
2015 har antagits att volymerna kommer att öka med lO%. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att nuvarande ersättningsnivå är otillräcklig for att 
finansiera hemljänst, både for de privata utförarna och for kommunen. 

Därfor anser förvaltningen att hemtjänstpengen behöver höj as med 18 % for 
att ge privata utförarna rimliga forutsättningar och for att den kommunala 
hemtjänsten ska kunna visa ett O-resultat med enbart hemtjänstpengen som 
intälct. Det forutsätter dock att den kommunala hemtjänsten gör ytterligare 
effelctivise1ingar så att man kommer upp i en brukartid om 70 % av arbetad tid. 

En höjning av ersättningen föreslås bölja gälla från l juni 2015. 

Den föreslagna höjningen avser endast utforare som är godkända enligt 
kategori (l) ett, det vill säga, att man utför både omvårdnad och service. 
För företag som utfor enbart service föreslås ingen höjning. 

Konsekvenser 
En höjning av ersättningen medfor ökade kostnader. Förvaltningen har 
därfor tagit fram tio stycken bespmingsforslag till vård- och omsorgs
nämnden att ta ställning till och besluta om. Bespmingsforslagen och beslut 
framgår i detta protokolls nästa paragraf § 9. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.82 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON §8 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2015/9 

Tjänstesktivelse, forslag till beslut, daterad 2014-01-16, SN m 2014.36. 
Aktuella timpriser (bilagal), VON m 2015.36 
Föreslagna timpriser (bilaga 2), VON m 2015 .36 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att höja hemtjänstpengen till 
utfårare som är godkända for både service och omvårdnad med 18 % 
från den l juni 20 15. 

Beslut expedieras till: 
Rindlags Hemtjänst & Service AB 
Grannvård Sverige AB 
Enhetschef, kommunal hemtjänst 
Avdelningschef for Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Irene Eldöf 

JUSTERARE ~ 

0o lb l 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2014/8 

Besparingar för att möjliggöra finansiering av höjd ersättning till 
hemtjänstutförarna 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har i detta protokoll§ 8, beslutat att höja hem
tjänstpengen till utfårama som är godkända for både service och omvårdnad 
med 18 %, att bölja gälla från den l juni 2015. 

Förvaltningen har beräknat att kostnadsökningen på helår, med den fareslaga 
höjningen på 18 %, uppgår till 2 200 tia. För att finansiera höjningen fareslår 
fårvaltningen tio besparingsforslag. 

Besparingsforslagen summerar till 3 150 tia, det vill säga, cirka en l miljon 
utöver vad som behövs, detta får att ge nänmden en möjlighet att välja olika 
alternativ. 

Minsirning l ,O årsarbetare, socialpsykiatrin 
Minskning 1,0 årsarbetare, Solängen 
Minsirning 1,0 årsarbetare, fotvården 
Minskade intäkter, fotvård 
Minskning 0,5 årsarbetare hemsjukvård 
Minsirning 0,25 årsarbetare, Pornona 
Minsirning 0,25 årsarbetare, Dalängen 
Minsirning 0,6 årsarbetare timvikarier 
Förändrade tidsschabloner 
Förändrade forutsättningar for fårdtjänst 

Beslutsunderlag 

500 tla 
500 tkr 
450 tkr 

-350 tkr 
300 tkr 
125 tkr 
125 tkr 
300 tia 
600 tkr 
600 tkr 

3 150 tkr 

- Tjänsteslaivelse, daterad 2015-01-16, m VON 2015.36 
- Aktuella timpriser får utförande av hemtjänst (bilagal) 
- Förslag till nya timpriser for utforande av hemtjänst (bilaga 2) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Majoritetens förslag 
Lisbeth Bolin (C), Per-Arne Öhman (M), Helen Embretsen (KD) och Ingvar 
Nil:fjord (FP) yrkar på foljande besparingar: 

Minskning 0,3 årsarbetare, socialpsykiatlin 
Minsirning 0,5 årsarbetare, Solängen 
Ökade intäkter, fotvård 
Minskning 0,25 årsarbetare, Pornona 
Minsirning 0,25 årsarbetare, Dalängen 
Minsirning 0,6 årsarbetare tunvikarier 
Förändrade tidsschabloner 
Förändrade forutsättningar for fårdtj änst 

EXPEDIERAD 

150 tkr 
250 tkr 

50 tkr 
125 tkr 
125 tla 
300 tla 
600 tkr 
600 tkr 

2 200 tkr 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON §9 

Oppositionens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2014/8 

Eva Staake (S), Helen Cranser (S) och Maria Anneli (S) samt ersättarna 
Ingrid Andersson (S) och Birgit Ericsson (V) (ersättarna deltar inte i beslut) 
yrkar på följ ande fårändringar och besparingar i verksamheterna: 

Ökade intäkter, fotvård 50 tla 
Minsirning 0,6 årsarbetare timvikarier 300 tia-
Förändrade tidsschabloner 600 tia-
Förändrade fåmtsättningar får fårdtjänst 600 tla 

1550 tkr 
Beslutsgång 
Efter avslutad debatt konstaterar ordfårande att det föresligger två fårslag 
till besparingar. 

Ordfårande ställer fårslagen mot varandra och flnner att fårslaget från 
Lisbeth Bolin (C), Per-Arne Öhman (M), Helen Embretsen (KD) och 
Ingvar Nil:fjord (FP) går till beslut. 

Reservation 
Eva Staake (S), Helen Cranser (S) och Maria Anneli (S) reserverar sig mot 
beslutet till fårmån får eget förslag. 

Uppdrag 
Vid dagens sammanträde har förvaltningen inga konlaeta fårslag om vilka 
besparingar som kan genomfåras inom fårdtjänst. Nämnden har därför i detta 
protokoll § 13 gett förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i 
april ta fram fårslag på vilka kostnadsminskningar som kan göras inom fård
tjänst får att nå en besparing på 600 tla. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att höjningen av hemtjänstpengen 
ska fmansieras genom följande besparingar och fårändringar i nedan 
verksamheter. 

Minsirning 0,3 årsarbetare, socialpsykiatrin 
Minsirning 0,5 årsarbetare, Solängen 
Ökade intäkter, fotvård 
Minsirning 0,25 årsarbetare, Pornona 
Minsirning 0,25 årsarbetare, Dalängen 
Minsirning 0,6 årsarbetare timvikarier 
Förändrade tidsschabloner 
Förändrade fåmtsättningar får fårdtjänst 

Beslut expedieras till: 

150 tia 
250 tla 

50 tla-
125 tla-
125 tla 
300 tla 
600 tia 
600 tla 

Avdelningschef får Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
A v delningschef får Stöd till vuxna 
Enhetschefer inom avdelningen Stöd till äldre och funktionsnedsatta 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.85 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2015/13 

Uppdatering av riktlinje rörande tidsschabloner avseende bistånds
bedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionsnedsatta 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har i beslut i detta protokoll, dels beslutat om 
höjd hemtjänstpeng på 18 %, se§ 8 och dels besparingar får att finansiera 
höjningen, se § 9. 

Ersättning till kommunala och privata utfårama utgår får utfård tid. Social
nämnden beslutade 2014-05-06 § 52 att behålla ersättningför utförd tid till 
utfårama efter att fårvaltningen utrett om den modellen var den optimalaste. 
I utredningen framkom ytterligare två modeller, ersättning för beviljad tid 
och nivåersättning med timintervall. Förvaltningen bedömde att ersättning för 
utfård tid är det rimligaste. Hela utredningen framgår i tjänsteskrivelse, 
daterad 2014-04-15. Diarienummer 2013/23. 

När det gäller fårändrade tidsschabloner så avser det den normaltid som 
finns får att utfara olika insatser. Här fareslår fårvaltningen en kortare tid 
får flertalet av insatsema. Förvaltningen har stämt av de nya tiderna med 
den kommunala utfåraren, som bedömer att det är ett rimligt forsla g. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-16, diariefård i ärende 2015/9. 

- Riktlinjer, daterad 2015-01-16 nr VON 2015.89. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att riktlinjen får biståndsbedömning 
enligt socialtjänstlagen får äldre och funktionsnedsatta, daterad 2013-11-25, 
upphör att gälla 2015-02-12. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna ny riktlinje med ändrade 
tidsschabloner får biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen får äldre och 
funktionsnedsatta, att gälla från och med 2015-02-12 och tills vidare 

3. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att fårvaltningen får göra redak
tionella ändringar i riktlinjerna. 

4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fårvaltningen ska återkomma till 
nämndens sammanträde i september med en uppfåljning/rapport på hur de 
nya tidsschablonerna fungerar. 

Beslut expedieras till: 
Avdelningschef, biståndshandläggning 
Enhetschef, kommunal hemtjänst 
Rindlags Hemtjänst & Service AB, privat hemtjänst 
Grannvård Sve1ige AB, p1ivat hemtjänst 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.87 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2015/9 

Förlänga tilläggsavtalet med Grannvård AB för utförande av 
hemsjukvård 

Sammanfattning 
Grannvård AB har i tilläggsavtal åtagit sig att utföra hemsjukvård under 
tiden 2014-08-15 till2015-01-15 i form av sjuksköterskeinsatser i ordinärt 
boende. Veckans alla dagar mellan Idoekan 07-22. 

Uppdraget gäller får de personer som har beviljats hemtjänst och har valt 
Grannvård AB som utfårare. 

Socialnämnden beslutade 2014-12-09 § 131 att fårlänga avtalet fram till 
2015-03-15. 

Nu när nämnden i detta protokoll§ 8 beslutat att höja hemtjänstpengen från 
och med 2015-06-01, föreslår förvaltningen att Grannvård AB:s avtal får
längs fram till2015-05-31 med en ersättning av 50 tlcr per månad. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslcrivelse, daterad 2015-01-16, m VON 2015.36 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fårlänga tilläggsavtalet med 
Grannvård Sverige AB gällande utfårande av hemsjukvård fram till 
2015-05-31, med en ersättning av 50 tlcr per månad. 

Beslut expedieras till: 
Grmmvård Sverige AB 
Avdelningschef, hemsjukvård 
Enhetschef, hemsjukvård 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Upphandlingsavdelningen 

JUSTERARE ___, EXPEDIERAD 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2015/15 

Uppdrag att undersöka teknisk utveckling inom vård- och 
omsorg 

Sammanfattning 
I detta protokoll, § 8 och§ 9 har nämnden höjt hemtjänstpengen med 18 % 
samt beslutat om besparingar for att finansiera höjningen. 

Detta for att ge de privata utfårama rimliga forutsättningar och for att den 
kommunala hemtjänsten ska kunna visa ett O-resultat med enbart hemtjänst
pengen som intäkt. Det förutsätter dock att den kommunala hemlj ärrsten gör 
ytterligare effektiviseringar så att man kommer upp i en brukartid om 70 % 
av arbetad tid. 

Idag har hemtjänsten avtal med Phoniro Care for att registrera tiden hos 
brukaren i deras digitala system Mobipen. Under forsta halvåret 2015 
kommer förvaltningen att byta leverantör och har slutit att avtal med TES 
Careapp som är fullt integrerat med förvaltningens verksamhetssystem 
Treserva, vilket Mobipen inte är. 

I samband med vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beredning, den 
2015-01-26, diskuterades möjligheter att ytterligare dra nytta av teknisk 
utveclding for att effektivisera verksamheterna inom vård- och omsorg. 

Arbetsutskottet föreslår därfor till vård- och omsorgsnämnden att ge för
valtningen i uppdrag att undersöka vilken teknisk utveclding som kan tas 
tillvara inom vård- och omsorg for att effektivisera verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-16, nr VON 2015.36 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
till nämndens sammanträde i maj 2015 återkomma med rapport om 
vilken telarisk utveclding som kan tas tillvara inom vård- och omsorg for 
att effektivisera verksamheterna. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 

JUSTERARE ~ EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2015/14 

Uppdrag att hitta besparingar inom området färdtjänst 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har i detta protokoll § 9 beslutat om besparingar, 
bland annat inom o:rhrådet fårdtjänst. 

2011-11-0 l § 117 beslutade socialnämnden dels att öka området får kommunens 
fårdtjänst fi:ån två (2) mil till sex (6) mil utanfår kommungränsen och dels att 
ändra avgiften får fårdtjänst så att resor utanfår kommunen, men inom den givna 
sexmilsradien, inte ska överstiga avgifter som gäller får motsvarande resor enligt 
lag om riksfårdtjänst. 

2012-02-28 § 21 beslutade socialnämnden att medresenär får fålja med utan 
någon kostnad får denne, men eventuellt ytterligare medresenärer betalar 
samma avgift som den fårdtjänstberättigade. 

Därefter har riktlinje och avgifter varit ofårändrade. 

Till dagens sammanträde har fårvaltningen inga konkreta fårslag om vilka 
besparingar som kan genomfåras. Förvaltningen behöver därfår få i uppdrag av 
nämnden att undersöka vilka åtgärder, besparingar som kan vidtas får att nå en 
kostnadsminskning på 600 tla. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2015-01-16, m VON 2015.36 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge fårvaltningen i uppdrag att 
till nämndens sammanträde i april2015, ta fram fårslag på vilka kost
nadsminslmingar som kan göras inom fårdtjänst, för att nå en besparing 
på 600 th. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.94 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-02-03 

VON 2014/7 

Fråga om öppnade av ytterligare platser i korttidsboende 

Nämnden hade till dagens sammanträde att ta ställning till, att inte öppna 
ytterligare korttidsplatser for äldre under år 2015 samt att uppdra till 
forvaltningen att beakta behovet av korttidsplatser i budgetarbetet for 
år 2016. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Efter diskussion föreslår nämnden att ärenden bordläggs och återupptas på 
nämndens kommande sammanträde den 3 mars 2015. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnänmden beslutar att ärendet bordläggs fram till 
nänmdens kommande sammanträde i mars 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.95 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2015/8 

Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre 

Sammanfattning 
En1igt socialtjänstlagens 5 kap 4§ ska socialtjänstens omsorg om äldre "inriktas 
på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande". 

Socialförvaltningen har under år 2013 och 2014 arbetat fram förslag tilllokala 
värdighetsgarantier. All personal har deltagit i arbetet i olika arbetsgrupper under 
ledning av förvaltningens enhetschefer inom området. Arbetsgrupperna har 
träffats vid flera tillfållen och fårslaget måste därfår anses vara väl fårankrat i 
personalgruppen och i organisationen. Värdighetsgarantierna omfattar även 
Håbo kornmuns ptivata utfårare. 

Som stöd får arbetet har konsultföretaget Carlen & Werner anlitats. Kostnaden 
får deras medverkan har finansierats genom ett särskilt statsbidrag. Bland de 
privata utfårama har Attende deltagit i arbetet. Pensionärsorganisationerna 
medverkade vid ett fårsta upptaktmöte. 

Förslaget till värdighetsgarantierna har varit på remiss till pensionärsorganisa
tionerna, kommunala handikapprådet och handikappföreningarnas samarbets
organ (HSO). 

Värdighetsgarantierna 

Värdighetsgarantierna omfattar sju huvudområden 

• Rätt till privatliv och integritet 
• Möjligheter att få upprätthålla sitt självbestämmande 
• Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser 
• Insatser av god kvalitet 
• Gott bernötande 
• Känsla av trygghet 
• Upplevelse av meningsfullhet 

Inom vmje huvudområde finns 1-3 underrubriker som beskliver vad garantin 
innebär och under varje underrubrik finns ett antal punkter som beskriver hur 
personal i det vardagliga arbetet ska tillgodose så att den enskilde får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande. 

Förvaltningen har under lång tid arbetat på detta sätt och annat är nytt som fram
kommit i gruppdiskussioner med personal. Värdet av processen som varit kan 
inte överskattas, då garantierna till stor del handlar om attityder och förhållnings
sätt. För att garantierna ska vara ett viktigt och bestående inslag i det dagliga 
arbetet är det oerhöti viktigt att förvaltningens chefer och ansvariga är goda före
bilder. Det är viktigt att garantierna gås igenom och samtalas om vid nyanställ
ningar samt talas om på arbetsplatsträffar och vid eventuella avvikelser. Va1je 
brukare som får hemtjänst eller flyttar in till särskilt boende ska också få ta del av 
garantierna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.96 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 15 

Remissvar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2015/8 

Kommunala pensionärsrådet, kommunala handikapprådet och handikappför
eningarnas samarbetsorgan i Håbo är i huvudsak mycket positiva till fårslaget 
tilllokala värdighetsgarantier. 

Remissorganisationerna lämnar fårslag till ändringar på följande punkter: 

Garanti 5, punkt 3. Organisationerna vill att denna punkt ska kompletteras med: 
Att hänsyn ska tas till politiska och sexuella läggningar. Förvaltningen anser att 
detta uttrycks i Garanti l, punkt 3 och avstyrker förslaget. 

Garanti 6, punkt l. Organisationerna vill att denna punkt ska kompletteras med: 
Anhöriga - så att benämningen blir anhöriga/närstående. Förvaltningen tycker att 
det är ett bra förslag. 

Garanti 9, punkt l. Organisationerna vill att denna punkt omformuleras enligt 
följande: Vi välkomnar och stöttar anhöriga/närstående till att finnas nära dig vid 
livets slut. Förvaltningen tycker att det är ett bra förslag. 

Garanti 11. Organisationerna villlägga till följande slaivning: Anhöriga/närstå
ende bör ses som en given resurs när det gäller att ge trygghet. Aven ett gott be
mötande gentemot anhöriga/närstående bör garanteras. Garantiernas syfte är att 
personal ska uppträda och agera så att brukaren har en känsla av att leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande. På flera andra ställen i garantin uttrycks de 
anhörigas/närståendes betydelse. Vad gäller gott bemötande av anhöriga så är det 
en självklarhet i uppdraget som anställd i Håbo kommun att ge alla man kommer i 
kontakt med ett gott bemötande. Förvaltningen avstyrker förslaget. 

Garanti 14 punkt 3. Organisationerna tycker att: Begreppet promenadstöd ska 
bytas ut mot ledsagare. Punlcten avser särskilt boende och avser en kortare eller 
längre promenad utomhus där man behöver stöd för att kunna gå. Promenadstöd 
är ett mer relevant begrepp än ledsagning som syftar mer på det stöd man behöver 
får att till exempel ta sig till vårdcentral eller sjukhus och innefattar också det stöd 
som kan behövas under besöket. Förvaltningen avstyrker förslaget. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter diskussion enas nämnden om att ändra formuleringen på Garanti nummer 4. 

Från: Vi garanterar att du har möjlighet att bestämma om kvinnlig eller manlig 
personal ska hjälpa dig vid den personliga hygienen. 

Till istället- Vi garanterar att du har möjlighet, så långt som möjligt, att 
bestämma vilken personal som ska hjälpa dig vid den personliga hygienen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 15 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2015/8 

Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-14, m VON 2015.25 
- Remissvar, VON 2014.2710 

Värdighetsgarantier, VON 2015.29. 
Konsekvensbeskrivning, VON 2015.29. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna lokala värdighetsgarantier 
får äldreomsorgen i Håbo kommun med de ändringar som föreslagits, dels i 
remissvaret under Garanti 6, punkt l, Garanti 9, punkt l och dels formuleringen 
på Garanti nummer 4. 

Beslut expedieras till 
Samtliga chefer i socialförvaltningen 
Kommunala pensionärsrådet, KPR 
Kommunala handikapprådet, KHR 
Handikappföreningarnas samarbetsorgan HSO 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 16 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2015/10 

I kommunen är de fårtroendevalda arbetsgivare och därigenom även huvud
ansvariga får en god arbetsmiljö. 

De fårtroendevalda i vmje nämnd med verksamhetsansvar ska se till att det 
finns fåtutsättningar får att arbetsmiljölagen och andra lagar följs. Själva 
arbetsmiljöarbetet måste dock i praktiken skötas av medarbetarna i det dagliga 
arbetet och i utvecldingen av verksatnheten. De förtroendevalda ska därfår se 
till att chefer får ett väldefinierat uppdrag med befogenheter, resurser och 
kunskaper att driva en bra verksamhet med tillfredställande arbetsmiljövillkor. 

Ansvaret slås också fast i nämndens reglemente, vilket har antagits av 
kommunfullmäktige. En av nämnduppgifterna är att se till att förvaltnings
chefen får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). En annan är 
att tillse att förvaltningschefen får rätt att fårdela uppgifter så långt ut i 
organisationen, att SAM kan drivas effektivt på arbetsplatserna. 

Genom delegation från nämnderna får chefer det praktiska uppdraget med 
befogenheter, resurser och kunskaper att bedriva en bra verksamhet med 
tillfredsställande arbetsmiljö, så att man bland annat förebygger risker och 
rättar till brister. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, fårslag till beslut, daterad 2015-01-19, nr VON 2015.42 
Arbetsmiljöuppgifter, daterad 2015-01-19, m VON 2015.42 
Arbetsmiljöpolicy, KS 2009/11 m 2009.217 
Rehabiliteringspolicy, KS 2009/79 m 2009.2645 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fårdela arbetsmiljöuppgifterna 
till socialförvaltningens förvaltningschef 

Beslut expedieras till: 
Förvaltningschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.97 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 17 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2015/1 

Redovisning av anmälningsärenden kan till exempel vara beslut,·eller andra 
handlingar som inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse får 
ledamöterna i socialnämnden. Handlingar enligt förteckning kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Förteckning över anmälningsärenden, nr 2015.38. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisade handlingar och lägger 
fårteckningen till akten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.98 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 18 

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut redovisas 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2015/1 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med 
vid sammanträdet. 

• Delegations beslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda for perioden 
2014-12-05-2015-01-19, avseende fårdtjänst/riksfårdtjänst, bistånd 
äldreomsorg enligt SoL, socialtjänstlagen samt bistånd till funktions
nedsatta enligt LSS, lagen om stöd och service och LASS, lagen om 
assistansersättning. 

Beslut 

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