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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 69 

Mötets öppnande 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2020/00006 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar utse Ann-Sofi Borg (SD) till justerare av 
dagens protokoll. 

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner torsdagen den 8 oktober att justera 
protokollet. 

3. Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagordningen. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden öppnar dagens sammanträde med kontroll av närvaro. 

Vård- och omsorgsnätru1den väljer justerare därefter godkänna förslaget att justera 
torsdagen 8 oktober. 

Inga övriga frågor kompletteras till dagordningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner dagordning samt val av justerare och 
finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 70 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2020/00040 

Ändring av riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst rörande 
transportregler 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna änd1ing av riktlinje för färdtjänst 
och riksfärdtjänst rörande transportregler 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar dänned att riktlinje daterad 20 19-0 1-08 
med dm 20 19/00009 utgår. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har reviderat och förtydligat i riktlinjen under avsnittet transportregler 
för riksfärdtjänst enligt gällande avtal. 

I tidigare version stod: Transportregler för iiksfärdtjänst 
Resor med allmänna kmmnunikationer ska genomföras på billigast möjliga 
avgångstid. Önskad avresetid kan nonnalt förskjutas med maximalt fyra tirmnar. 
Vid beställning tas hänsyn till vikten av tidspassning. Resor med taxi och 
specialfordon ska samordnas. 

Vilket nu kompletterats med följande skrivning: 
Förbokning av transport ska ske minst en vecka innan önskad avresedag för att 
garantera att resan kan genomföras. Leverantören ska komma överens med 
resenären om hur mycket den aktuella resan kan tidförskjutas inom avtalets ramar. 

Följande skrivning har reviderats och ersätter tidigare skrivning om önskad 
avresetid: Avresetider får förskjutas med anledning av samordning av resorna. För 
resor upp till 20 mil kan avresetiden förskjutas maximalt en halv dag. För längre 
resor kan avresetiden förskjutas maximalt en hel dag. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse m 479 1, daterad 2020-09-03 
- Riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst, m 4790 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner revideringen och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef för samverkan, kvalitet och utveckling 
Avdelningschef för stöd till barn, unga och vuxna 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 71 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2020/00042 

Avvikelserapport social omsorg, januari-juni år 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna avvikelserapporten. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har sedan 1 januari 2020 infört ett nytt arbetssätt kring 
avvikelsehantering i nämndens verksamheter. Avvikelser som inträffar inom social 
vård och omsorg, SoL och LSS, rapporteras och redovisas separat. Tidigare har 
dessa avvikelser redovisats tillsairunans med händelser som inträffat inom hälso
och sjukvård. 

Denna rapport blir däimed den första avvikelserapporten inom social vård och 
omsorg. Resultaten kan därför inte jämföras med tidigare år, då rapporteringen sett 
annorlunda ut. De olika 01mådena; dokumentation, bemötande, teknisk åtkomst, 
utebliven insats och övrigt har endast redovisats inom kategorin övrigt i föregående 
års avvikelserapporter för hälso- och sjukvård. 

Ärendet 
I rapporten framkommer att det finns ett fortsatt förbättringsbehov av att stärka 
nämndens avvikelsehantering. Det är dels vissa svårigheter i att kvalitetssäkra 
underlaget till rapporten då det förekommer olika volymer i antalet rapporterade 
avvikelser mellan de olika verksamhetssystemen. Det finns även ett behov av att 
analysera underlaget på en mer aggregerad nivå, för att kunna urskilja trender och 
förebygga att liknande händelser inträffar på nytt. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse m 4829, daterad 2020-09- 13 
- Avvikelserapport social vård och omsorg, 1 januari - 30 juni 2020, m 4831. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner rapporten och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Förval tningschef 
Avdelningschef stöd, vård och omsorg i egen regi 
Avdelningschef stöd till barn, unga och vuxna 
Avdelningschef samverkan, kvalitet och utveckling 
Verksamhetschef Pomona hus 2, Humana 
Verksamhetschef Buurtzorg hemtjänst 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 72 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2020/00033 

Avvikelserapport hälso- och sjukvård, januari-juni år 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna avvikelserapporten. 

Sammanfattning 
I den här rapporten redovisas avvikelser kring hälso- och sjukvård. Det är en 
förändring jämfört med föregående år då avvikelser kring hälso- och sjukvård och 
socialtjänst redovisades i samma rappo1i. 

Av det totala antalet avvikelser så svarar hälso- och sjukvårdsavvikelsema för 72 % 
under perioden. Av hälso- och sjukvårdsavvikelsema så är 56 % fall och 29 % 
läkemedelshändelser. Det är en tydlig ökning av andelen fall jämfört samma period 
förra året då 44 % bestod av fall. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering har 
utrett ett klagomål från närstående med frågeställningen risk för vårdskada. Någon 
allvarlig risk för vårdskada kunde inte konstateras. Däremot finns brister i 
förvaltningen rörande samordning mellan olika professioner, ko1mnunikation och 
dokumentation. Förvaltningen k01mner att arbeta vidare med att åtgärda bristerna. 

Beslutsunderlag 
- Denna tjänsteskrivelse nr 48 12, daterad 2020-09-07 
- Avvikelserapport hälso- och sjukvård, 1 januari - 30 juni år 2020, nr.4809 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner rapporten och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
Avdelningschef vård och omsorg i egen regi 
Avdelningschef för stöd till barn, unga och vuxna 
Avdelningschef för samordning, kvalite och utveckling 
Enhetschefer vård och omsorg 
Verksarnhetschef för Pomona hus 2, Humana 
Verksarnhetschef för Buurtzorg, Bålsta 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 73 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2020/0001 1 

Rapport för kvartal 2 - Ej verkställda gynnande beslut år 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrandet i fonn av redovisning av ej 
verkställda beslut till kommunfullmäktige och fullmäktiges revisorer för 
kännedom 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden är enligt kap. 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) och 
§ 28 h lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldiga att 
varje kvartal rapportera till fullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. 

Ärendet 
För kvartal två har totalt 108 ärenden rapporterats till IVO, Inspektionen för vård 
och omsorg. Det är en markant ökning från föregående kvartal som främst beror på 
förändringar i verkställighet av gynnande beslut med anledning av pågående 
pandemi. 49 ärenden avser gynnande beslut enligt SoL och 59 ärenden enligt LSS. 
Dessa rapporteringar kan avse beslut som inte har verkställts, avbrott som skett i 
tidigare verkställigheter eller där verkställighet skett i tidigare rapporterade ärenden. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, har rätt i enlighet med 28 a § LSS och 16 
kap 6a § SoL, att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten 
där det dröjt oskäligt lång tid att verkställa beslut för enskild. Den särskilda avgiften 
beräknas utifrån insatsens karaktär. 

Nämnden har yttrat sig och inväntar domslut i ett ärende som IVO överlämnat till 
Förvaltningsrätten för avgörande, där verkställigheten av beslut har dröjt oskäligt 
länge för den enskilde. Beslutet avser bostad enligt 9 § 9 LSS. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4793, daterad 2020-09-08 
- Yttrande, nr 4 792, daterad 2020-09-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner att överlämna yttrandet och finner att så 
sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

� l rl I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 74 

lnformationspunkt på nämnden 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2020/00005 

1. Vård- och omsorgsnärnnden tackar för infonnationen. 

Sammanfattning 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar i anslutning till § 72 i detta protokoll. 

• I och med att besöksförbudet upphör 1 oktober 2020 på särskilda boenden för 
äldre har förvaltningen arbetat intensivt med att hitta rutiner för säkra att smitta 
inte k01runer in på boendena vid besök. Till hjälp för nya rutiner har 
förvaltningen både socialstyrelsens föreskrifter samt folkhälsomyndighetens 
och socialstyrelsens rekommendationer. Rutinen i korthet, som gäller just nu: 
Besökare måste alltid ringa till avdelningen i förväg och boka besök. Besökare 
ska mötas upp av personal som ser till att händer spritas samt erbjuda besökare 
att låna visir. Besöket ska ske i bostaden och inte ute i allmänna utrymmen. När 
besöket är över ska personal följa besökaren ut från boendet. Förändras 
situationen med Corona, kan rutinerna komma att förändras vilket sker i samråd 
med Vårdhygien och Smittskydd i Uppsala. Informationen om rutinen skickas 
ut till anhöriga och boenden, publiceras på webben samt anslås på boendena. 

Socialchef Mats Ståhl Elgström infonnerar 

• Förvaltningen ser en ökad sjukfrånvaro, men ingen konstaterad smitta vare sig 
hos brukare eller personal. Materialförsörjningen är god. 

• Partsamverkan har skett 2020-09-22 rörande delårsbokslutet per augusti. 
Parterna hade inga synpunkter. 

• Förvaltningen inväntar besked, restriktioner om hur riktade stadsbidrag inom 
äldreomsorgen kommer att få användas. Det gäller bland annat följande bidrag: 
Äldreomsorgslyftet riktar sig framförallt till deltidsanställda och timvikarier, 
som ska ges möjlighet att utbilda sig och vidare bli erbjudna en heltidstjänst. 
Bidraget öppnar även möjligheten att utbilda linjechefer. Förvaltningen har en 
pågående dialog med HR-avdelningen om hur förvaltningen ska arbeta med 
bidraget. 
Återhämtningsbonus kommer ge kommuner och andra arbetsgivare inom vård
och omsorg möjlighets kunna söka projektpengar till bland annat bättre 
arbetsmiljö och arbetsvillkor. Även här finns inga restriktioner klara om hur 
eller på vilket sätt pengarna får användas. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 74 

Avdelningschef Erik Johansson informerar 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2020/00005 

• Byggprocessen av nya äldreboendet löper på. Håbohus har meddelat att 
tidsplanen håller och att överlämning ska kunna ske som planerat den 1 
november 202 1. Fastighetsavdelningen k01mner under byggprocessen att 
inrätta projektgrupper där olika funktioner kommer ingå för att bidra med 
nödvändig och specifik kompetens. 

• Verksamheter som varit stängda inom avdelningen Stöd, vård och omsorg i 
egen regi grund av Corona, håller nu succesivt på att öppnas upp. 

• Inför eventuellt nytt smitto utbrott har verksamheterna nu en god beredskap. 
Det pågår fortfarande smittspridning i samhället och det är fortsatt viktigt att 
följa anvisningar för att minska risken för smittspridning. 

Avdelningschef Maria Bertilsson infonnerar 

• Förvaltningen köper tre korttidsplatser. En plats på särskilt boende utanför 
kommunen. Två personer står i kö till demensboende. Fyra lediga platser 
finns på somatiskt boende. Fem personer planeras nu att flytta in på särskilt 
boende efter 14 dagars karantän. Ingen person har väntat i mer än tre 
månader. 

• Pomona hus 2 kommer återgå till kommunal regi då kontraktet med Humana 
inte kommer att förlängas med anledning av att hela Pomona äldreboende 
kommer flytta till nya äldreboendet på Västerhagsvägen. Personalen på 
Humana är garanterade sina tjänster och kan välja att antingen vara kvar 
inom Humana eller komma över till kommunen. 

Avdelningschef Elisabeth Lannergård informerar 

• Högt tryck på avdelningen som nu arbetar med ordinarie uppgifter som fått 
stå tillbaka på grund av mycket arbete kring Corona. 

• Anhörigkonsulten kommer nu, utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, att 
tillsammans med biblioteket starta Shared Reading. Det är en metod för 
högläsning och samtal i grupp. Främsta syftet är att erbjuda en gemenskap. 
Att stärka individerna och få dem att upptäcka läsning. Shared Reading har 
störst effekt för mäm1iskor som lever i ett socialt utanförskap och/eller med 
psykisk ohälsa. Anhörigkonsulenten har också startat upp ett samarbete med 
Dalängens äldreboende för att stötta och hjälpa anhöriga i den digitala 
k01mnunikationen med anhöriga på boendet. 

JUSTERARE � 

w 1 r1 I 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 75 

Delårsrapport per augusti 2020 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2020/00009 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsrappo1i per augusti 2020 och 
överlämnar den till kommunfullmäktige. 

2. Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos på ett överskott om 12,1 
miljoner kronor. Prognosen tar hänsyn till både merkostnader och förväntade 
statsbidrag till följd av covid-19. 
Den enskilt största händelsen inom vård- och omsorgsnämndens ansvarso1måde 
är att hantera konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla verksamheter 
inom nämndens 01måde har påverkats direkt eller indirekt. Året har präglats av 
att minska smittspridning och hitta nya sätt och metoder och anpassa dessa 
former för att möta brukare, anhöriga och medarbetare. 

Nämnden ko1mner delvis uppfylla sina mål per augusti. 

Uppföljning 
Uppföljning sker enligt de ekonomimtiner som beslutats i 
ekonomistyrprincipema. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4857, daterad 2020-09-23 
- Delårsrapport augusti 2020, nr 486 1, daterad 2020-09-23 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 

JUSTERARE 

w1r11 
EXPEDIERAD SIGNA TUR UTDRAGSBESTYRKNING 

1 1  (25) 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 76 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2020/00045 

Beställa blockhyresavtal för ett serviceboende, Björkvallen 

Beslut 

1. Vård och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att beställa av 
fastighetsavdelningen att upprätta ett blockhyresavtal för ett serviceboende. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har i lokalförsörjningsplanen konstaterat att det finns behov av 
att starta ett serviceboende år 2022. Fastighetsförvaltningen behöver en 
beställning från förvaltningen för att upprätta ett hyresavtal med den 
fastighetsägare som har erbjudit Håbo k01mnun att förhyra ett serviceboende. 

Ärendet 
Servicebostad är en insats som beviljas enligt lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), § 9:9. Förvaltningen har gjort en 
bedömning om behov av en ny servicebostad om 10 platser våren 2022. 
Enligt fastighetsavdelningen finns ett hyresprojekt på Björkvallen, Bålsta 
2:69. Fastighetsförvaltningen har möjlighet att förhyra 10 plus 2 lägenheter, 
varav 1 lägenhet är en gemensarnhetslägenhet och 1 lägenhet är en 
personallägenhet. Planen är att dessa står klara årsskiftet 202 1/2022. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Driftsbudgeten för ett serviceboende med 10 platser är cirka 5,5 miljoner 
kronor. Kostnaden är beroende på det stödbehov de enskilda individerna har 
som ska bo på serviceboendet. 

Uppföljning 
Förslag från fastighetsavdelningen presenteras i nämnd efter att 
fastighetsavdelningen upprättat ett hyresavtal med fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4830, daterad 2020-09-1 1. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Sofi Borg (SD) yrkar i första hand på återremiss med motiveringen att 
ett behovsunderlag ska kompletteras till ärendet och i andra hand yrkar Ann
Sofi avslag till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag 
och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordförande frågar sen om nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag eller enligt Ann-Sofis yrkande om avslag 
till förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 76 

Protokollsanteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2020/00045 

Ann-Sofi Borg (SD) reserverar sig emot beslutet till fönnån för egna 
yrkanden. 

Beslutet skickas till: 
F astighetschef/Tekniska förvaltningen 

JUSTERARE {( �lfr I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 77 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2020/00043 

Utredning fixartjänst för personer under 65 år 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten 
att utvidga målgruppen för den så kallade fixartjänsten, att även omfatta 
personer under 65 år. 

Sammanfattning 
Frågan om att utvidga målgruppen för den så kallade fixartjänsten har lyfts i de 
k01mnunala råden. Intresseorganisationer och politiker har uttryckt ett önskemål om 
att frågan om att utvidga målgruppen ska ses över. 

Förvaltningen har ställt sig positiv till att få utreda frågan vidare. 

Då frågan potentiellt har budgetpåverkan föreslår förvaltningen att frågan bereds 
för att kunna k01mna med i budgetprocessen för 2022. 

Uppföljning 
Utredning och förslag till beslut presenteras i vård- och omsorgsnämnden i april 2021. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse m 4834, daterad 2020-09- 15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och finner att 
så sker. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef för stöd, vård och omsorg i egen regi. 

JUSTERARE 

�lrl I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 78 

Utredning anhörigpeng 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2020/00044 

1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten 
att införa någon fonn av anhörigpeng till anhöriga som vårdar en närstående i 
he1mnet. 

Sammanfattning 
Frågan om anhö1igpeng har lyfts vid flera tillfällen i både det kommunala 
pensionärsrådet och i funktionsrättsrådet. Både intresseorganisationer och politiker 
har uttryckt en önskan om att möjligheten att införa anhörigpeng i Håbo kommun 
ska ses över. 

Förvaltningen har ställt sig positiv till att få utreda frågan vidare. 

Då frågan potentiellt har budgetpåverkan föreslår förvaltningen att frågan bereds 
för att kunna komma med i budgetprocessen för 2022. 

Uppföljning 
Utredningen och förslag till beslut presenteras i vård- och omsorgsnämnden i april 
202 1. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse m 4833, daterad 2020-09-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och finner att 
så sker. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef för stöd, vård och omsorg i egen regi. 

JUSTERARE 

�l?J I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 79 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2020/00046 

Utreda möjlighet att inrätta beredskapslager inom vård och omsorg 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten 
att upprätta ett beredskapslager inom vård och omsorg. 

Sammanfattning 
Under den pågående pandemin har förvaltningens verksamheter, i likhet med de 
flesta vård- och omsorgsverksamheterna i Sverige, mött stora utmaningar när det 
gällt att tillförsäkra verksamheterna den utrustning som krävs för att minimera 
risken för smittspridning. Utmaningen har bestått både av bristande 
leveranskapacitet hos leverantörerna men också av kraftigt ökade kostnader till 
följd av den globala materialbristen. 

Verksamheternas egen möjlighet att lagerhålla förbrukningsmaterial för att möta en 
liknande kris är kraftigt begränsad, lagerkapaciteten är beräknad enligt 
planeringsfilosofin Just-in-time (JIT), där man låter leverantören lagerhålla och 
leverera löpande efter behov. 

Förvaltningen ser ett behov av att se över möjligheten att bygga upp ett eget lager 
med skyddsmaterial för att vi ska stå bättre rustade i händelse av nya kriser 
liknande den vi mött under året. 

Uppföljning 
Ärendet prioriteras och handläggs skyndsamt och förslag till beslut presenteras för 
vård- och omsorgsnämnden i november 2020. 

Besluts underlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4835, daterad 2020-09-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och finner att 
så sker. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef för stöd, vård och omsorg i egen regi. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 80 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2020/00039 

Regelverk för föreningsbidrag inom socialtjänstens verksamheter 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta regelverket att börja gälla för 
ansökningar inlämnade för år 2021 och framåt tills vidare. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram förslag till regelverk för föreningsbidrag att börja gälla 
från och med ansökningar för år 2021. Regelverket är ett gemensamt dokument för 
både vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden. 

Ärendet 
Regelverket är framtaget med kultur- och fritidsnämndens regelverk som grund, samt 
framtagen som förslag till både vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden för 
att få en överensstämmelse kiing bidragsgivning till föreningar/organisationer. 

Regelverket ska också säkerställa att alla föreningar som vill söka föreningsbidrag 
med anknytning till socialtjänsten lämnar in sin ansökan, tillsaimnans med de 
underlag som räknas upp i regelverket, vid ett och samma tillfälle under bidragsåret. 

Regelverket ger också förslag om att senast inlämningsdatum är ändrat från den 11 
mars till istället den 30 ap1il samt att föreningsbidragen beslutas på nämndens 
sammanträde i juni månad. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4826, daterad 2020-09-08 
- Regelverk, daterad 2020-09-29 
- Anvisad blankett - Ansökan om föreningsbidrag hos socialtjänsten. 
- Kultur- och fritidsnämndens regelverk för föreningsbidrag 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden antar regelverket, daterat 2020-09-29 och finner att 
så sker. 

Beslutet skickas till: 
Föreningar som under år 2020 sökt föreningsbidrag hos vård- och omsorgsnämnden 
och socialnämnden. 
Kommunala KPR och KFR för kännedom. 
Kommunstyrelsen för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 81 

Sammanträdestider för år 2021 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2021 /00001 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar beredningsprocessen och godkänner 
därmed nämndens saimnanträdestider för år 2021. 

Sammanfattning 
Inför nytt år har nämnden att fastställa nämndens tid, veckodag och datum för 
årets saimnanträden. 

Ärendet 
Förvaltningen har planerat årets sammanträden efter ekonomiavdelningens 
beredningsprocesser, tjänstemannaberedningar, samverkansmöten samt 
kmmnunstyrelsens närnndprocesser. Vård- och omsorgsnämndens möten föreslås 
kvarstå på tisdagar med start klockan 18 :00. 

Stopp Förvaltningens Presidie- Nämndens 
datum beredning beredning sammanträde 

Tisdagar Måndagar Torsdagar Tisdagar kl. 18 

?januari ll januari 14januari 26januari 

2 februari 8 februari 11 februari 23 februari 

16 mars 22 mars 25 mars 6 april 

20 april 26 april 29 april 11 maj 

25 maj 31 maj 3 juni 15 juni 

10 augusti 16 augusti 19 augusti 31 augusti 

14 september 20 september 23 september 5 oktober 

19 oktober 25 oktober 28 oktober 9 november 

23 november 29 november 2 december 14 december 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Antalet sammanträden föreslås inte öka, varför inga ekonomiska konsekvenser av 
ökade arvoden tillkommer. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner sammanträdestidema och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kmmnunstyrelsen för kännedom 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

,�� 1?8 I 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 82 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2020/00004 

Redovisning av anmälningsärenden år 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att anmälningsärendena 
för perioden 2020-08-24 - 2020-09-28 är redovisade. 

Sammanfattning 
Nämndens politiker ska ges möjlighet att ta del av inkomna handlingar, såsom 
beslut från kommunstyrelse, fullmäktige, domar, begäran om yttranden, 
synpunkter och andra skrivelser och dokument av större vikt. 

Ärendet 
Mot bakgrund av ovan kan nämndens politiker löpande ta del av uppräknade 
handlingar i Assistenten. Perioden löper mellan datumen för nämndens 
saimnanträden och läggs löpande in till VON Anmälningsärenden fram till 
dagen före nämndsaimnanträdet. 

4839 Protokoll 2020-08-27, kommunala Funktionsrådet, KFR 
4853 Protokoll 2020-08-27, kommunala Pensionärsrådet, KPR 
4854 KS Beslut 2020-09- 14, § 173, kommunstyrelsen tecknar hållbarhetslöften 
4855 KS Beslut 2020-09-14, § 194, krisledningsnämnden inaktiveras, 

arbetsmiljöansvaret återgår till nämnd 
4856 KS Beslut 2020-09-14, § 187, kommunstyrelsen godkänner delgivning av 

infonnationen om kommunledningsgruppens budgetunderlag 2021 
4860 Socialstyrelsens resultat - vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner redovisningen och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 83 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2020/00003 

20(25) 

Redovisning av delegationsbeslut år 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut för 
perioden 2020-08- 10 - 2020-09- 14 är redovisad. 

Delegationsbeslut att redovisa för perioden 

1. Delegationsbeslut nr 4820, daterad 2020-09-08 - Protokoll, återrapporterade 
delegationsbeslut till förvaltningschef avseende enskilda ärenden för perioden 2020-

08-10 - 2020-09-09 

2. Delegationsbeslut nr 4807 dnr 2020/00041, om missförhållande enligt lex Sarah utifrån 
klagomål på biståndsenheten. 

3. Delegationsbeslut nr 4822 dnr 2020/00041, om risk för vårdskada enligt lex Maria 
utifrån klagomål på hemsjukvården 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner redovisningen och fim1er att så sker. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 84 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2020/00051 

Bidrag till anhörigstöd och funktionsrättsstöd 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden bifaller nedan uppräknade punkter. 

• Att bevilja 100 000 kronor i bidrag till anhö1igstöd. 

21 (25) 

• Att bevilja 100 000 kronor i bidrag till stöd för personer med funktionsvariationer. 

• Att 200 000 kronor för ovanstående ändamål belastar budget år 2020. 

• Att summorna betalas ut senast i slutet av år 2020. 

• Att uppdra åt förvaltningen att utarbeta fonnerna för ansökan om stöden. 

Därvid ska bland annat framgå: 
• Att stödet enbart får användas till verksamheter riktade till personer 

folkbokförda i Håbo. 

• Att stödet är kopplat till påfrestningarna för särskilt utsatta grupper under 
pandemin. 

• Att stödet är av engångskaraktär. 

• Att stödet enbart riktas mot verksamheter inom eller i nära anslutning till 
vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden. 

• Att stödet ska användas under perioden år 2021 till och med år 2023. 
Senareläggning av sluttidpunkten kan beslutas av vård- och 
omsorgsnämnden efter ansökan från bidragsbeviljad förening om det 
finns särskilda skäl för detta. 

• Att mottagare av stödet ska återrapportera dess användning till vård- och 
omsorgsnämnden en gång per år, med början år 202 1, fram till dess att 
stödet förbrukats. 

• Att stödet ges till lokal (Håbo) paraplyorganisation då sådan finns, inte 
till enskild förening som ingår i paraplyorganisation. 

• Att stödet kan ges även till förening som inte ingår i lokal 
paraplyorganisation då så är motiverat. 

• Att uppdra åt förvaltningen att genomföra ansökningsförfarandet och redovisa 
beslutsunderlag så att nämnden kan ta beslut om tilldelning av stöden i första hand 
vid nämndens möte den 3 november 2020, i andra hand vid nämndens möte den 8 
december 2020. 

Sammanfattning 
Ordförande har genom egen skrivelse, daterad 2020-09-29 föreslagit följande ärende till 
nämnden att ta ställning till. Ordförande har stämt av ärendet med förvaltningen som 
inte lämnade några invändningar. 

JUSTERARE ( 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 84 

Ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2020/00051 

Såväl anhöiiga som ger omsorg åt närstående som personer med funktionsvariationer 
har i nonnalfallet en ansträngd situation. Under pandemin har kommunen av 
smittskyddsskäl tvingats till om-fattande nerskärningar av det stöd och de 
omsorgsåtgärder som k01mnunen nonnalt svarar för gentemot dessa målgrupper. 

Vård- och omsorgsnämnden prognosticerar ett överskott på cirka 12 miljoner 
kronor för år 2020. Överskottet beror på största delen på att pandemin medfört 
kostnadsminskningar på totalen i kombination med statliga ersättningar för 
pandemirelaterade kostnader. 

Av pandemin orsakade nedstängningar och frånvaro av andra planerade åtgärder 
som var avsedda att komma bland annat anhöriga och personer med 
funktionsvariation till godo, har bidragit till det prognosticerade överskottet i 
nämndens budget. 

Det får konstateras att de ovan nämnda gmpperna drabbats värre av pandemin än 
personer i allmänhet. Till del har de negativa konsekvenserna för de anhöriga och de 
med funktionsvariationer bidragit till vård- och omsorgsnämndens budgetöverskott. 

Pandemin 
Påfrestningarna under coronapandemin har varit stora och drabbat större delen av 
det svenska samhället såväl direkt som indirekt. De förhoppningar som fanns tidigt 
i våras om att utbrottet skulle vara kortvarigt och inte medföra omvälvande 
konsekvenser har totalt kommit på skam. Allvarliga brister i såväl den materiella 
som den personella och den organisatoriska beredskapen har synliggjorts. 
Kunskaperna har efterhand ökat, åtgärder har satts in, smittspridningen har minskat 
och sällan skådade ekonomiska stödåtgärder har vidtagits på nationell nivå. 

Risken för ytterligare utbrott har på senaste tiden accentuerats, och rekommendationer 
avseende många begränsningsåtgärder kvarstår. 

Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) är jämte samhällsekonomin det 01måde som 
utsatts för de största påfrestningarna. Här tas inte upp de heroiska insatser som 
gjorts och alltjämt görs av alla personalkategorier verksamma inom HSVO, det är 
väl värt att uppmärksammas i andra sammanhang. 

Pandemin har pågått under betydligt längre tid än vad som urspmngligen fömtsågs. 
Tecken finns på att en andra våg kan starta under hösten. Långt gångna 
försiktighetsåtgärder påbjuds fortfarande av såväl regeringen som nationella och 
regionala myndigheter. 

rj" 1 11 I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 84 

Anhöriga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2020/00051 

Anhöriga till personer med olika slags funktionsvariationer svarar, ofta i det tysta, för 
merparten av det stöd och den omsorg som ges till behövande. Forskare har kommit 
fram till att 75 % av omsorgsbehoven täcks av anhöiiga. Den omsorg de anhöriga ger 
beräknas nationellt ha ett monetärt värde av cirka 200 miljarder kronor per år, vilket 
kan jämföras med att omsorgskostnadema för det allmänna beräknas uppgå till cirka 
100 miljarder kronor per år. Socialstyrelsen har uttalat att "den omsorg som ges av de 
anhöriga har en samhällsbärande funktion". 

Bortsett från det monetära så medför de anhörigas omsorg allmämnänskliga 
kvaliteer jämfört med andra omsorgsformer. Omsorgstagaren kan exempelvis bo 
kvar i sin invanda miljö och ha en naturlig samvaro med anförvanter och 
bekantskapskrets. 

Att svara för omsorgen om en anhörig, oavsett om kompletterande omsorg även ges 
från det allmänna, är på många sätt ett utmanande och påfrestande åtagande. Ofta är 
den som står för omsorgen till åren kommen med åtföljande nersättning av fysiska 

krafter. Påfrestningarna är regelmässigt inte enbart fysiska, utan även i hög grad 
psykiska, detta oavsett ålder på anhörigvårdaren. Sorg över en nära anförvants 
situation, oro över att inte räcka till och oro för framtiden samt samvetsförebråelser 
över de känslor som infinner sig när den egna orken och tålamodet tryter är psykiska 
påfrestningar som regelmässigt drabbar dem som svarar för anhörigomsorg. 

De som svarar för omsorg om anhöriga ges stöd från kommunen. Vanligen ges 
stödet i fonn av hemtjänst, växel vård, dagverksamhet samt stöd från 
anhörigkonsulent och demenskonsulent. Även andra aktörer inom 
socialförvaltningen, exempelvis äldre- och handikappombudsmannen, 
biståndshandläggare och rehabverksamhetema, medverkar ofta utifrån sina 
specialistområden i anhörigstödet. Utöver kommunens insatser har 
intresseföreningar stor betydelse för stödet åt de anhöriga, såväl avseende 
föreningsaktiviteter som tillvaratagande av de anhörigas intressen. 

Forskning har kormnit fram till att det som främst efterfrågas av de anhö1iga är : 

• Avlösning (av god kvalitet) 
• Att bli bekräftad, sedd och uppskattad 
• Information och kunskap 
• Någon att tala med 
• Ekonomisk ersättning 

Under den rådande pandemin har anhörigstödet, som redan under normala förhållanden 
har utvecklingspotential, skurits ner i hög omfattning. Av smittskyddsskäl har växelvård 
på korttidsplatser, dagverksarnhet och rehab stängts ner. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 84 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-29 

Dnr 2020/00051 

Anhörigkonsulent och demenskonsulent har tidvis omprioriterats till andra 
arbetsuppgifter än de anhörigstödjande likväl som resurserna inom 
rehabiliteringsverksamheten som helhet måst omprioriteras till andra uppgifter än de 
ordinarie. 

Socialförvaltningen har förtjänstfullt försökt minimera konsekvenserna för de 
anhöriga av ovanstående främst genom att erbjuda utökad hemtjänst. Utökad 
hemtjänst, hur lovvärd den än är, kan inte möta de behov som i nonnala fall täcks 
av växelvård, dagverksamhet och övriga avlastningsåtgärder. I sammanhanget ska 
nämnas att rädslan för smitta medfört att brukare i viss omfattning tackat nej till 
såväl utökad hemtjänst som avsagt sig hemtjänst över huvud taget. 

Funktionsvariationer 
Med funktionsvariationer avses här ett brett spektrum av medicinska tillstånd som 
kan vara av såväl fysisk som psykisk art. De är oberoende av kön och ålder. Ofta är 
de av livslång karaktär, även om vissa variationer debuterar senare i livet än andra. 
Vissa kan förbättras med tiden, för andra kan motsatsen gälla. 

K01mnunens ansvar för personer med funktionsvariatoner framgår främst av SOL 
(socialtjänstlagen), LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
samt HSL (hälso- och sjukvårdslagen). 

Kommunens insatser varierar utifrån respektive grupps behov. De kanske mest 
kända insatserna i vår kommun är grupp- och serviceboenden LSS och särskilda 
boenden för personer med demens respektive somatiska funktionsvariationer. 
Förhållandevis stor andel brukare ur dessa grupper bor kvar i hemmet med stöd av 
anhöriga, kompletterat med insatser från kommunen. 

Inom kommunen finns ett antal lokala intresseföreningar riktade mot olika slags 
funktionsvariationer, exempelvis parkinson, diabetes, synskadade och så vidare. Dessa 
är samlade i en paraplyorganisation, Funktionsrätt Håbo. Paraplyorganisationen torde 
vara en nödvändighet då vissa av föreningarna har relativt litet antal medle1mnar, 
varför de i en del sammanhang kan behöva representeras av en större organisation. 

Såväl de enskilda föreningarna som paraplyorganisationen verkar på olika sätt för 
att sprida kunskap, säkra delaktighet i samhället, föra talan på såväl lokal som 
regional och nationell nivå, verka för social samvaro, bryta isolering och övrig 
ensamhet samt skapa möjligheter för och uppmuntra till delaktighet i såväl fysiskt 
som psykiskt hälsobefrämjande aktiviteter. 

Det stöd kommunen ger till personer med funktionsvariationer är främst hemtjänst, 
hemsjukvård, växelvård, rådgivning, daglig verksamhet, dagverksamhet och inte 
sällan kombinationer av dessa insatser. 
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Personer med funktionsvariationer har generellt en mer pressad livssituation än 
andra. Under pandemin har de utsatts för än högre påfrestningar än i normalfallet 
och även stölTe inskränkningar än de som alla haft att anpassa sig till. De tillhör 
regelmässigt de personkategorier som benämns som särskilt utsatta, vilket bland 
annat medför än mer begränsad frihet och en än stölTe oro än för andra. 

Under den rådande pandemin har bland aimat besöksförbud införts för LSS-boenden, 
daglig verk-samhet har stängts ner, anhörigkonsulent och ombudsmannen för äldre 
och funktionsnedsatta har tidvis omprioriterats till andra uppgifter, rehab och 
kommunal fotvård har stängts, mötesplats Pomona och matsalen i restaurang Pomona 
har stängts, och möjligheterna till gemensamma träffar finns inte eller har begränsats 
kraftigt. 

Budget 2020 

Prognosen per augusti 2020 pekar mot ett överskott för vård- och omsorgsnämnden 
om cirka 12 miljoner kronor. Överskottet är till stor del att hänföra till att pandemin 
på totalen medfört minskade kostnader för nämndens verksamheter samt att statliga 
bidrag ersätter kostnader hänförbara till pandemin. Överslagsvis beräkning tyder på 
att nämndens budget, om inte pandemin hade inträffat, hade gått med nollresultat 
eller med 1-2 miljoner i överskott. 

Av pandemin orsakade nedstängningar och frånvaro av andra planerade åtgärder 
som var avsedda att k01mna bland annat anhöriga och personer med 
funktionsvariation till godo har bidragit till det stora prognosticerade överskottet i 
nämndens budget. 

Besluts underlag 
Ordförandes skrivelse, daterad 2020-09-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden bifaller uppräknade förslagspunkter för beslut och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Förval tningschef 
Avdelningschef för stöd, vård och omsorg i egen regi 
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