
 

  KALLELSE 

 Datum  

 2020-02-18  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

Ledamöter Ersättare 

Per-Arne Öhman (M), Ordförande 

Eva Staake (S), 1:e vice ordförande 

Kjell Dufvenberg (L) 

Inga Birath von Sydow (C) 

Helene Cranser (S) 

Ingrid Andersson (S) 

Ann-Sofi Borg (SD) 

Carl Adam Embretsén (KD) 

Marie Nordberg (MP) 

Antonio Lopez (S) 

Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 

Dag och tid tisdagen den 25 februari 2020, kl. 18:00 

Förmöten från kl. 17.00 

Plats Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

 

Ärenden 

1.  Mötets öppnande 

Dnr 2020/00006  

2.  Informationspunkt på nämnden 

Dnr 2020/00005  

3.  Måldialog, fullmäktiges tilläggsyrkanden 

Dnr 2019/00046  

4.  Rapport ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4, 2019 

Dnr 2019/00048  

5.  Kvalitetsberättelse år 2019 

Dnr 2020/00013  

6.  Årsredovisning 2019 – Omedelbar justering 

Dnr 2019/00041  

7.  Redovisning av delegationsbeslut år 2020 

Dnr 2020/00003  

8.  Redovisning av anmälningsärenden år 2020 

Dnr 2020/00004  

9.  Övriga frågor 

Dnr 4232  

 

 

Per-Arne Öhman 

Ordförande 

 

 

 



 

 

   1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-02-06 VON 2019/00017 

Socialförvaltningens stab 
Lena Fertig, nämndsekreterare, 0171-525 06 
socialnamnden@habo.se 

 

Mötets öppnande 

Sammanfattning 

1. Vård- och omsorgsnämnden öppnar dagens sammanträde med kontroll 

av närvaro 

2. Vård- och omsorgsnämnden väljer justerare 

därefter godkänna förslaget att justera tisdag 3 mars, klockan 15:30. 

3. Eventuellt övriga frågor kompletteras sist till dagordningen, därefter ska 

dagordningen godkännas.    

______________ 
 

 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar utse NN till justerare av dagens 

protokoll. 

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner tisdag 3 mars till justeringsdag. 

3. Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagordningen med eventuella 

övriga frågor.  

 

 



Förteckning, kommande inbjudningar till nämnden år 2020.  

31 mars Kärnhusets hemtjänst 

 Årsrapport, ombudsman för äldre och funktionsnedsatta  

12 maj Buurtzorg hemtjänst 

9 juni Daglig verksamhet 

 Nämndmötet föreslås genomföras på plats hos Daglig verksamhet 

25 augusti Servicebostäder 

29 september Rehab 

3 november Arbetsstöd 

8 december Anhörigstrateg och anhörigkonsulten 
 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-02-06 VON 2019/00016 nr 3598 

Socialförvaltningens stab 
Lena Fertig, nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnamnden@habo.se 

 

Informationspunkt 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.     

Inbjudna 

 Hemsjukvården, Ulrika Wahlstrand 

 Lokalförsörjning, biträdande kommundirektör Mattias Jonsgården 

Avdelningschef Erik Johansson informerar 

 Stående punkt tills vidare: Om hur byggprocessen av nya äldreboendet löper på. 

 Förvaltningens svar på fråga: Om boende på Västerhagsvägen kommer att ha 

möjlighet att ta sig till gymlokalen under tak? 

Socialchef Mats Ståhl Elgström informerar 

 Stående punkt: Redogörelse efter partsamverkan i Socsam den 2020-02-18 

 Lex Sarah (personlig assistans) 

 Policy för valfrihet och konkurrens   

Avdelningschef Maria Bertilsson informerar 

 Stående punkt: Lägesrapportering, beläggning och antal som väntar på särskilt 

boende. 

 

______________ 
 

 



   1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-02-10 VON nr 4466 

Socialförvaltningen 
 

 

 

Måldialog, fullmäktiges tilläggsyrkanden 
 

 

33. Kommunfullmäktige beslutar att kunskaper i finska språket motsvarande 

fastställd EU-standard C1 ses som meriterande vid anställning inom kommunal 

vård och omsorg.  

 

34. Kommunfullmäktige beslutar att personal inom vård och omsorg som har 

direktkontakt med brukare aldrig arbetar ensamma oavsett tid på dygnet.  

 

35. Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen intar ett djur perspektiv i de 

fall man har att göra med brukare som har sällskapsdjur som är i behov av 

omplacering för att undvika avlivning.  

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-02-18 VON 2019/00048 nr 4429 

Socialförvaltningen 
Avdelningen för Samverkan, kvalitét och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare/utredare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4, år 
2019 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrandet i form 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. Beslut som avses är biståndsbeslut enligt SoL och LSS 

som inte blivit verkställda inom tre månader från dagen för beslut.    

Ärendet 

Inom kvartal fyra, år 2019, har totalt sex ärenden rapporterats till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Två ärenden avser gynnande beslut 

enligt SoL och fyra ärenden enligt LSS. Dessa rapporteringar kan avse 

beslut som inte har verkställts, avbrott som skett i tidigare verkställigheter 

eller då verkställighet skett i tidigare rapporterade ärenden. I förvaltningens 

yttrande framgår en utförlig statistikrapport om ärendena att överlämna till 

fullmäktige och fullmäktiges revisorer för kännedom. 

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. Vård- 

och omsorgsnämnden 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 

– Denna tjänsteskrivelse nr 4429, daterad 2020-01-27  

– Yttrande, nr 4428, daterad 2020-01-27 

______________ 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen     



  YTTRANDE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-01-27 VON 2019/00048 nr 4428 

Socialförvaltningen 
Avdelningen för Samverkan, kvalitét och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare/utredare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Yttrande, ej verkställda gynnande beslut kvartal 4, 2019 

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 kommunfullmäktige om gynnande 

beslut som ej blivit verkställda. Rapportering görs även till Inspektionen för 

vård och omsorg, IVO. Beslut som avses är biståndsbeslut enligt SoL och 

LSS som inte blivit verkställda inom tre månader från dagen för beslut. 

Statistikrapportering 

För kvartal fyra år 2019 har totalt sex ärenden rapporterats till IVO inom 

vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Två ärenden är beslut enligt 

SoL och fyra beslut enligt LSS. Dessa rapporteringar kan avse beslut som 

inte har verkställts, avbrott som skett i tidigare verkställigheter eller då 

verkställighet skett i tidigare rapporterade ärenden. 

Beslut enligt SoL, äldreomsorg 

För kvartal fyra har ett ärende rapporterats som avser beslut om särskilt 

boende. Beslutet fattades 2019-05-21 men har därefter inte verkställts. Den 

enskilde har tackat nej till erbjudande om ledig plats på särskilt boende vid 

tre tillfällen sedan beslutet fattades. Ärendet avslutades 2020-01-15 då den 

enskilde återtog sin ansökan. Ärendet rapporteras som avslutat till IVO vid 

rapportering för kvartal 1, 2020.  

Beslut enligt SoL, funktionsnedsättning 

Ett ärende avseende kontaktperson enligt 4 kap. 1§ SoL rapporteras som ej 

verkställt under kvartal 4, 2019. Beslutet fattades 2019-09-03, men har ännu 

inte verkställts då den enskilde inte medverkat och svarat på kontaktförsök 

för att träffa en tilltänkt uppdragstagare.  

Beslut enligt LSS 

Fyra beslut enligt LSS har rapporterats under perioden.  

Bostad med särskild service för vuxna enligt 9.9§ LSS 

Två ärenden avser bostad med särskild service.  

Båda ärendena rapporteras som avslutat för kvartal 4, 2019. I det ena fallet 

har insatsen verkställts 2020-01-01 då den enskilde flyttade in på ett boende 

enligt 9.9§ LSS. 

Det andra ärendet avser ett beslut som fattades 2018-01-23. Den enskilde 

har nu valt att återta sin ansökan om bostad enligt LSS då hen har en 

pågående placering på HVB-hem enligt socialtjänstlagen. Ansökan återtogs 

2019-11-12 och ärendet är nu avslutat.  

 



  YTTRANDE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-01-27 VON 2019/00048 nr  

 

Ledsagarservice 9.3§ LSS 

Beslut om ledsagarservice fattades 2019-05-27 och rapporterades som ej 

verkställt vid föregående kvartalsredovisning. Insatsen har verkställts 2019-

10-09 och rapporteras nu som avslutat.  

Kortidsvistelse enligt 9.6 § LSS 

Beslut om korttidsvistelse i familj fattades 2019-06-11. Den enskilde har 

erbjudits och gjort besök hos en tilltänkt kontaktfamilj, men tackade nej till 

erbjudandet 2019-08-27. Familjehemssekreterare försöker rekrytera nytt 

familjehem för uppdraget, men ännu inte lyckats hitta någon lämplig 

uppdragstagare.  

Ekonomiska konsekvenser och uppföljning 

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, har rätt i enlighet med 28 a § LSS, 

att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten där det 

dröjt oskäligt lång tid att verkställa beslut för enskild. Vård- och 

omsorgsnämnden inväntar beslut från IVO i ett ärende om utdömande av 

särskild avgift. IVO kan i detta ärende antingen godkänna nämndens 

förklaring till dröjsmål eller ansöka om utdömande av särskild avgift hos 

förvaltningsrätten. Den särskilda avgiften varierar beroende på insatsens 

karaktär och omfattning, samt utifrån hur långt dröjsmålet är. Nämnden 

inväntar även ett beslut från förvaltningsrätten om utdömande av särskild 

avgift.  

Efter rapportering av kvartal fyra år 2019, kan konstateras att det endast är 

två pågående ärenden som överförs till kvartal ett, 2020 som inte verkställts 

inom lagstadgad tid. Detta är en stor minskning och positiv utveckling då 

det under senaste året varit cirka 20-25 ärenden som rapporterats som ej 

verkställda. Det bedöms dock fortsatt vara vissa svårigheter att rekrytera 

uppdragstagare för kontaktperson, avlösarservice och kontaktfamilj för att 

möta de individuella behov som krävs för varje enskilt ärende. 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-02-18 VON 2020/00013 nr 4444 

Socialförvaltningen 
Samverkan, kvalitet och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare/utredare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Kvalitetsberättelse år 2019 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 

kvalitetsberättelse för år 2019      

Sammanfattning 

Verksamheter som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen, HsL, 

socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, är skyldiga att ha ett ledningssystem för att 

systematiskt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Detta styrs av 

Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Kvalitetsberättelsen syftar till 

att skapa en överblick av hur nämndens verksamheter arbetat med kvalitet, 

utveckling och förbättrande åtgärder under det gångna året. 

Ärendet 

Kvalitet definieras i SOSFS 2011:9 som att en verksamhet uppfyller de krav 

och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter om hälso- 

och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade 

och beslut som meddelas med stöd av sådana föreskrifter. 

Nämndens verksamheter arbetar med kvalitet och uppföljningar inom 

många olika områden. Kvalitetsberättelsen redovisar hur detta gjorts under 

det gångna året och vilka vidare åtgärder som behöver fortsätta utvecklas. 

Uppföljning 

Kvaliteten i nämndens verksamheter följs upp kontinuerligt under året 

genom olika former av undersökningar, analyser och förbättrande åtgärder. 

Det sammanställs och redovisas i samband med årsredovisningen.   

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 4444, daterad 2020-02-05  

– Rapport, kvalitetsberättelse år 2019, nr4432, daterad 2020-01-28 

______________ 
Beslut skickas till 
Förvaltningschef 

Berörda avdelningschefer      



 

 RAPPORT 1(8) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-01-28 VON 2020/00013 nr 4432 

Socialförvaltningen 
Samverkan, kvalitét och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare/utredare 
0171-46 84 17 
hanna.rongren@habo.se 

 

  

Kvalitetsberättelse år 2019, vård- och omsorgsnämndens verksamheter 

Syfte med kvalitetsberättelse 

Kvalitetsberättelsens syfte är att skapa en bild av vad vård- och omsorgsnämndens 

verksamheter arbetat med att utveckla, vidtagna åtgärder och uppnådda resultat under 

det gångna året. Kvalitetsuppföljningen utgår från nämndens verksamheter som bedrivs 

enligt Socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Enligt patientsäkerhetslagen är nämnden skyldig att ha en 

patientsäkerhetsberättelse, vilket redovisar nämndens kvalitetsarbete inom hälso- och 

sjukvårdsområdet. 

Vad är kvalitet inom socialtjänsten? 

Verksamhet som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, socialtjänstlagen, SoL, 

och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, är skyldiga att ha ett 

ledningssystem för att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten, i 

enlighet med SOSFS 2011:9, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Ledningssystemet ska ge stöd i att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 

förbättra verksamheten. Det ska även bidra till att händelser som kan leda till 

missförhållande eller vårdskada eller andra avvikelser från de krav och mål som gäller 

för verksamheten kan förebyggas. 

Ledningssystemets grunder utgår från fastställande av processer och rutiner, 

riskanalyser, egenkontroller, utredning av avvikelser, klagomål och synpunkter samt 

förbättrande åtgärder.  

Kvalitet definieras i SOSFS 2011:9 2 kap. 1§ som att en verksamhet uppfyller de krav 

och mål som gäller för en verksamhet enligt  

- lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd 

och service till vissa funktionshindrade 

- beslut som meddelas med stöd av sådana föreskrifter 

Det systematiska kvalitetsarbetet handlar både om att fortsätta sådant som fungerar, men 

även förändra och utveckla det som vi kan göra ännu bättre.  

Vård- och omsorgsnämndens ansvar  

Vård- och omsorgsnämnden har på uppdrag från kommunfullmäktige ansvar för att 

tillgodose Håbo kommuns invånare av vård, omsorg och service enligt socialtjänstlagen, 

SoL, lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS och hälso- och 

sjukvårdslagen, HSL.   

Vård- och omsorgsnämnden är ytterst ansvarig för att nämndens verksamheter drivs 

med god kvalitet.  



 

 RAPPORT 2(8) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-01-28 VON 2020/00013 nr 4432 

Samverkan, kvalitét och utveckling 

Utveckling av systematiskt kvalitetsledningsarbete 

Verksamhet som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och lagen 

om stöd och service för vissa funktionshindrade är skyldiga att ha ett 

kvalitetsledningssystem.  

I socialförvaltningen finns ett beslutat styrdokument från år 2014 som reglerar detta 

arbete. Dokumentet som sådant, men även strukturen och systematiken hur 

förvaltningens verksamheter arbetar med dessa frågor behöver revideras och anpassas 

utifrån de förutsättningar som finns idag. År 2018 påbörjades ett projekt med att 

revidera förvaltningens systematiska kvalitetsledningsarbete. På grund av 

personalförändringar och minskade resurser under år 2018-2019 har projektet inte 

kunnat slutföras som planerat men har medfört en ökad kännedom om kvalitetsarbete 

och ledningssystem hos förvaltningens ledning och medarbetare. Projektet väntas 

slutföras i juni 2020 i enlighet med reviderad projektplan. 

Socialförvaltningen har under det gångna året planerat för en organisationsförändring att 

gälla från 1 januari 2020. I den nya organisationen har frågor som rör samverkan, 

kvalitet och utveckling förts samman i en ny avdelning med övergripande strategiskt 

uppdrag för dessa frågor.  

Genomfört kvalitetsarbete år 2019 
 
Processkartläggning 

Under året har ett arbete påbörjats med att kartlägga förvaltningens kärnprocesser inom 

myndighetsutövning SoL och LSS, hemtjänst och hälso- och sjukvård. Att kartlägga 

processer är ett led för att kvalitetssäkra och förbättra våra arbetssätt och rutiner så de 

följer lagstiftningens krav, samt att tydliggöra ansvar och roller. Under år 2020 kommer 

arbetet fortsätta med att kartlägga processer och möjliggöra för att dessa finns 

tillgängliga för medarbetare inom nämndens verksamheter som ett stöd i det dagliga 

arbetet. 

Gemensamma styrdokument 
Före år 2019 har nämndens verksamheter inom myndighet inte haft någon tydlig 

struktur för hantering av uppkomna avvikelser. Under år 2019 har 

förvaltningsgemensamma riktlinjer tagits fram för hantering av synpunkter, klagomål 

och avvikelser inom vård- och omsorgsnämnden verksamhetsområde och rapportering 

enligt lex Sarah. Utöver implementering av riktlinjerna har utbildning i 

avvikelserapportering och rapportering enligt lex Sarah/vårdskada genomförts för chefer 

och medarbetare inom nämndens samtliga verksamheter i den nya avvikelsemodulen i 

Treserva. Tidigare har alla avvikelser oavsett vilket lagrum de hör till rapporterats till 

medicinskt ansvarig sjuksköterska eller medicinskt ansvarig för rehabilitering. Från och 

med 1 januari 2020 rapporteras avvikelser inom SoL och LSS till 

verksamhetsutvecklare för uppföljning och inom HsL till medicinskt ansvariga.  

IT-stöd  

Socialförvaltningens samtliga verksamheter arbetar och dokumenterar i 

verksamhetssystemet Treserva. Under året har forum för systemfrågor och digitalisering 

införts men strukturen behöver utvecklas vidare. Det har påbörjats ett arbete med att 

skapa vägledningar för införande i verksamhetssystemets hjälpportal. Det har även 



 

 RAPPORT 3(8) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-01-28 VON 2020/00013 nr 4432 

Samverkan, kvalitét och utveckling 

genomförts ett stort arbete med att kontrollera användare och att dessa har rätt 

behörigheter i systemet.  

Under året har införandet av den nya patientjournalen (Hälsoärendet) pågått som ska 

säkerställa inrapportering av statistik enligt föreskrift och för att säkerställa den 

legitimerade personalens krav på dokumentation enligt den nationella 

informationsstrukturen med fokus på patientens vårdprocess. 

Kvalitetsmått 

Socialförvaltningen rapporterar och redovisar statistiska underlag till flera nationella 

databaser och register. Resultaten presenteras dels i Kolada, rapporter Kommunens 

kvalitet i korthet, KKiK och Socialstyrelsens statistikdatabas.  

 

Förvaltningen har under senaste åren haft stora svårigheter med att verkställa beslut om 

bostad för vuxna enligt 9.9§ LSS. Väntetiden för den enskilde från det att beslutet fattats 

till dess att erbjudande om ledig plats finns är ca 1år. Därtill kan verkställigheten av 

beslutet fördröjas ytterligare, utifrån den enskildes olika önskemål om att bo i en viss 

typ av bostad. För de beslut enligt SoL och LSS som inte verkställs inom rimlig tid, 3 

månader, ska dessa rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Nämnden 

kan åläggas att betala en särskild avgift där det bedöms ha dröjt alltför lång tid för den 

enskilde att få insatsen verkställd. I nuläget finns ett pågående ärende hos 

förvaltningsrätten där nämnden kan åläggas att betala en särskild avgift avseende 

boende.  

 

För personer som väntar på en ledig plats att flytta in på särskilt boende för äldre, 

SÄBO, är medelvärdet 83 dagar tills ledig plats erbjuds. Väntetiden har blivit längre 

från föregående år, vilket kan förklaras med att fler personer ansöker och beviljas plats 

på särskilt boende. Många av de personer som väntar på en ledig plats till SÄBO får i 

avvaktan plats på korttidsboende då behoven inte kan tilldogoses i hemmet med 

hemtjänst. Svårigheten blir dock att vissa platser som är avsedda för korttidsvistelse blir 

långvarigt belagda av personer som väntar på att få flytta till SÄBO, och därmed inte 

kan nyttjas enligt plan för personer med beslut om korttidsvistelse.  

 

En positiv utveckling har skett vad gäller personalkontinuiteten för kunder i 

hemtjänsten, från 13 till 11 i medelvärde. Undersökningen mäter hur många personal en 

hemtjänstkund möter under 14 dagar. Resultatet presenteras sammantaget för 

kommunens egen hemtjänstutförare och Buurtzorg. Kommunens resultat är bland de  

25 % bästa i landet i denna mätning. 
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Brukarundersökning  

Enheter inom nämndens verksamheter inom särskilt boende och hemtjänst har 

genomfört Socialstyrelsens nationella brukarundersökning Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen? Brukarundersökningen är ett viktigt verktyg för att mäta hur de vi finns 

till för upplever socialtjänstens stöd och insatser. Syftet med undersökningen är att 

kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. 

62 % av de svarande inom den kommunala hemtjänstens verksamheter och 40 % inom 

särskilt boende för äldre har inte kännedom om var de kan vända sig med att lämna 

synpunkter och klagomål. Det låga resultatet har legat till grund för en av nämndens 

internkontroller som kommer genomföras under 2020. 

 

Kort om brukarundersökningens resultat  

- 91 % av de boende i särskilt boende anger att de är mycket/ganska nöjda 

med bemötandet i boendet. En ökning från föregående år.  

- 73 % av de boende i särskilt boende anger att det är en trivsam utemiljö i 

anslutning till boendet. En ökning från föregående år.  

- 98 % i ordinärt boende med hemtjänstinsatser uppger att de är nöjda med 

bemötandet från personalen. En ökning från föregående år.  

- 87 % i ordinärt boende med hemtjänstinsatser uppger att de har en positiv 

helhetssyns på insatsen. En minskning från föregående år.  

Granskning av tillsynsmyndighet, IVO 

IVO inledde en tillsyn av nämndens systematiska kvalitetsarbete inklusive 

klagomålshantering efter att en enskild överlämnat ett klagomål på den kommunala 

hemtjänstens verksamhet. IVO kritiserar nämnden för att inte bedöma och dokumentera 

om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i 

verksamhetens kvalitet och anser att nämnden behöver säkerställa arbetet med 

riskanalyser. Nämnden har ett pågående arbete med att revidera ledningssystemet för 

systematiskt kvalitetsarbete. Utifrån IVO’s granskning läggs stor vikt vid att 

ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt för att leda, kontrollera, planera, följa upp 

och utvärdera och förbättra verksamheten.  

Ej verkställda beslut 

En kommun som inte inom skälig tid verkställer beslut om bistånd enligt SoL och LSS, 

eller där biståndet avbrutits och inte åter verkställts inom 3 månader, kan åläggas att 

betala en särskild avgift. Detta i enlighet med 16 kap. 6a § SoL och 28a § LSS. 

Nämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg, IVO och 

fullmäktiges revisorer de beslut som inte verkställts inom skälig tid.  

Nämnden hade i början av året cirka 25 beslut som inte verkställts inom skälig tid. 

Majoriteten av ärenden avsåg beslut enligt LSS. Under året har de flesta av dessa beslut 
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kunnat verkställas, dels till följd av att gruppbostäderna på Vallvägen öppnats, men 

även aktivt arbete med rekrytering av uppdragstagare för insatserna kontaktperson, 

ledsagare och avlösarservice i hemmet. Förvaltningens verksamhet med ansvar för att 

rekrytera uppdragstagare till denna typ av insats upplever dock att det fortfarande finns 

svårigheter att matcha uppdragstagare till de olika behov och önskemål som finns hos 

de enskilda.  

Vid 2019 års slut var 2 ärenden pågående hos IVO där verkställigheten dröjt mer än 3 

månader. 

Biståndsenheten med ansvar för handläggning inom LSS har under året arbetat aktivt 

med att se över arbetsflöden av fattade beslut och verkställighet av insatser, vilket är 

ytterligare en bidragande orsak till att fler beslut verkställs inom lagstadgad tid. 

Nämndens samtliga verksamheter tillsammans med avdelningen för samverkan, kvalitet 

och utveckling har under året skapat en tydligare struktur för hantering av ej verkställda 

beslut. 

Nämnden har under året utdömts att betala särskild avgift i 5 ärenden till en summa av 

127 000 kronor. Nämnden inväntar ytterligare en dom från förvaltningsrätten i ett 

ärende som ej verkställts inom skälig tid, den särskilda avgiften uppskattas till 438 000 

kronor. Utifrån kännedom om utfall i liknande ärenden bedömer förvaltningen att det är 

stor sannolikhet att utdömande av särskild avgift kommer att ske. 

Händelser under året /  kvalitetsarbete från förvaltningens enheter 

Utöver de kvalitetsaspekter som beskrivs i denna kvalitetsuppföljning utifrån 

Socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS, 

sammanställs årligen en patientsäkerhetsberättelse utifrån nämndens ansvar enligt hälso- 

och sjukvårdslagen.  
 
Anhörigstöd 

I samband med den organisationsförändring som genomförts i förvaltningen inför 2020 

har ett uppdrag som anhörigstrateg tillkommit, med ansvar med strategiska 

utvecklingsfrågor kring anhörigstöd, på 20 %. Även tjänsten som anhörigkonsulent har 

tillsatts på nytt efter vakanshållning under 2019 med ansvar för anhörigstöd till enskilda 

och grupper genom olika former av stödsamtal. En inventering har genomförts för att 

kartlägga vilken typ av anhörigstöd som det finns behov av inom socialtjänstens 

verksamheter.  

Demensvårdskonsulenten genomför olika former av gruppsamtal, caféträffar och 

enskilda samtal som stöd till anhöriga som vårdar en demenssjuk. På demensboendena 

anordnas även olika anhörigträffar.  

Äldreomsorg 

Hemtjänstens kunder upplever sig mer nöjda med bemötandet av personalen än tidigare 

år, men däremot har helhetsbedömningen sjunkit enligt resultat från Kolada. 

Hemtjänsten har en högre andel undersköterskor i tjänst än tidigare. 

Inom särskilt boende har ett samarbete utvecklats tillsammans med kultur och 

fritidsförvaltningen, ”Kultur i vården” påbörjats. Kulturevenemang så som 

musikunderhållning högläsning och minnesväskor med föremål från olika årtal har 

tagits fram och upplevs som positiva inslag i vardagen för de boende. Det har även 

inrättats en tjänst som aktivitetsansvarig på Dalängen och Solängen för att främja de 
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sociala aktiviteterna i verksamheterna. 

Pomona träffpunkt genomför flera olika träningspass, både i Pomonas gym och i 

varmvattenbassäng. Det är framförallt äldre personer som bor i ordinärt boende som 

deltar vid dessa tillfällen. Totalt erbjuds 12 olika träningspass i veckan.  

Dalängen och Solängen har arbetat med kompetensutveckling genom föreläsning om 

bemötande i demensverksamheter av Ola Polmé och även handledning av 

demensvårdsutvecklare när behov har funnits.  

På Solängens äldreboende har man inlett ett utvecklingsarbete för att bli en stjärnmärkt-

certifierad demensverksamhet. Stjärnmärkt är en kvalitetssäkring av demensvården som 

initierats från Svenskt demenscentrum, bland annat genom att kompetensutveckla 

medarbetare som arbetar med målgruppen. Verksamheten beräknas nå sin certifiering i 

april 2020. 

Det har genomförts en övergripande förbättringsåtgärd kring mat och måltidssituationen 

på samtliga särskilda boende, utifrån att det under föregående år har fått låga resultat i 

de kvalitetsmätningar som genomförts. Måltidssituationen är nu en lugn och trevlig 

gemensam stund för de boende, vilket upplevs ha lett till positiva effekter.  

LSS 
Biståndsenheten har arbetat med att förkorta utredningstiden vid ansökan om stöd enligt 

LSS. I Kolada presenterar statistik över utredningstiden, vilket har minskat från 58 till 

32 dagar i medelvärde från föregående års mätning.  

I maj öppnades två nya gruppbostäder på Vallvägen 2 och 4. Sedan boendena öppnade 

har det varit fokus på att komma iordning med bemanning, gemensamma rutiner och 

arbetssätt och introducera både de boende och nya medarbetare. Under december har en 

genomlysning gjorts av en av verksamheterna som en del i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Genomlysningen visar att det har funnits vissa utmaningar i att skapa 

en tydlig struktur för boendets arbetssätt, brister i dokumentation och behov av bättre 

samverkan internt och externt.  

Förvaltningen kommer skapa en tydligare struktur för planering och införande av nya 

verksamheter. 

Inom LSS-enheterna har det tagits fram en gemensam verksamhetsidé och tillhörande 

verktygslåda som stöd för att arbeta med målgruppen. Innehållet är bland annat LSS 

lagstiftning samt vilka arbetssätt som ska användas i verksamheten. De främsta 

arbetssätten är tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och alternativ och 

kompletterande kommunikation. Verksamhetsidén och verktygslådan är ett gemensamt 

stöd och en vägledning i hur nämndens verksamheter arbetar för att uppnå 

lagstiftningens intentioner. Kompetensutveckling har genomförts med verksamhetsidé 

och verktygslåda som grund. 

Inom nämndens gruppbostäder LSS har man satsat på att vidareutbilda och stärka 

personalens kompetens inom AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och 

lågaffektivt bemötande för att kunna individanpassa arbetssätt och metoder utifrån de 

boendes olika förutsättningar och behov. Stödpedagoger från andra LSS-verksamheter i 

kommunen har bidragit med sin kompetens och internutbildat kollegor på andra enheter. 
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På daglig verksamhet arbetar man kontinuerligt med att utveckla nya former av 

sysselsättning, under 2019 har man bland annat infört ateljéverksamhet. I januari 2020 

flyttade verksamheten till habiliteringens tidigare lokaler i Dragrännan, vilket är en 

positiv utveckling då det i större utsträckning är anpassat efter målgruppens behov. 

Verksamheten har under 2019 infört nya hjälpmedel för att stödja 

kommunikationsmöjligheter för arbetstagarna och även intagit ett tydligare 

friskvårdsfokus genom att både deltagit i motionslopp och utvecklat ett gym i de nya 

lokalerna. Arbetsgruppen DemÅ utsågs även till en av Håbo kommuns miljöhjältar för 

sitt samarbete med återvinningscentralen. Under året har tre arbetstagare fått en annan 

anställningsform. 

Socialpsykiatri 

Enheten för socialpsykiatri, där boendestöd, arbetsstöd och öppen träffpunkt ingår för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar har fortsatt sitt arbete med att 

kompetensutveckla enhetens medarbetare i vård- och stödsamordning (VOSS) och 

individual placement and support (IPS). Båda dessa arbetssätt är styrande i det dagliga 

arbetet med målgruppen.  

Arbetsstöd till personer med psykisk funktionsnedsättning har ökat från 13 till 30 

arbetstagare. Under 2019 har arbetsstödet gett stöd till 5 personer att övergå till 

lönearbete. Sedan starten i januari 2016 har 11 personer lämnat arbetsstödet för ett 

lönearbete på den reguljära arbetsmarknaden.   

Avveckling av verksamhet 

Socialförvaltningen startade ett boende för personer med psykisk funktionsnedsättning i 

september 2018. Vid årsskiftet 2018/2019 beslutades dock att förändra boendets 

karaktär då man bedömt att de behov som tidigare funnits inte längre fanns. De boende 

erbjöds istället en annan form av boendelösning, med anpassat individuellt stöd. 

Korttidsboendet Ekan, för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, stängdes vid 

årsskiftet 2019/2020. Detta till följd av att underlaget i målgruppen minskat och 

förvaltningen inte bedömer att det finns samma behov som tidigare. De personer som 

beviljas korttidsplats enligt 9.6§ LSS erbjuds insatsen genom extern placering.  

 
Missförhållande enligt lex Sarah 

Under året har en rapport om missförhållande enligt lex Sarah upprättats och utretts 

inom nämndens verksamheter. Händelsen bedömdes dock inte vara av karaktären 

allvarligt missförhållande och har därmed inte anmälts till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO. Förvaltningen har under året arbetat med att införa nya riktlinjer för 

rapportering enligt lex Sarah, och det finns fortfarande behov av att arbeta vidare inom 

denna fråga. Förvaltningen bedömer att det i nuläget finns ett visst mörkertal av 

inträffade händelser som kan ses som missförhållande enligt lex Sarah, men som inte 

rapporteras som detta.  
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Fortsatt kvalitets- och utvecklingsarbete 

Nämndens verksamheter kommer under 2020 att fortsätta arbetet med utveckling och 

implementering av arbetssätt och metoder för att fortsatt kunna ge kvalitativt stöd, vård 

och omsorg kopplat till verksamheternas grunduppdrag. 

Socialförvaltningen har under det gångna året arbetat med att skapa en tydligare struktur 

för det systematiska kvalitetsledningsarbetet i enlighet med SOSFS 2011:9.  

Kvalitetsarbetet kommer under 2020 fokusera på att skapa ett tydligt ledningssystem 

inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter som stödjer chefer och medarbetare i 

det dagliga arbetet att uppnå god kvalitet. Vård- och omsorgsnämnden väntas fatta 

beslut om att anta det övergripande ledningssystemet under året. Därefter väntas ett 

omfattande implementeringsarbete för att omsätta ledningssystemet i praktiken.  
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Årsredovisning 2019 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 

årsredovisning för 2019 och överlämnar denna till kommunfullmäktige  

2. Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad  

Sammanfattning 

Nämnden redovisar ett överskott med cirka 8,3 miljoner kronor jämfört med 

budget. I utfallet finns både försenade uppstarter och planerade avslut av 

verksamheter samt ett antal vakanta tjänster. Samtidigt redovisar andra 

verksamheter högre kostnader än budgeterat, framför allt köp av externa 

boendeplatser och köp av hemtjänst. 

Även nämndens nuvarande verksamheter har under året varit under 

utveckling, planering, omstrukturering eller avveckling. Bland annat har två 

nya gruppbostäder LSS startats upp, nya äldreboende planeras, 

anhörigstödet har omstrukturerats, psykiatriboende och korttidsboendet LSS 

avvecklats. 

Nämnden kommer att helt eller delvis uppnå uppsatta mål för året. 

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 4448, daterad 2020-02-05 

– Årsredovisning 2019 nr 4447, daterad 2020-02-05 

  

______________ 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer    



2020-02-05 
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1 Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet befinner sig i ett år av omstrukturering. Ett antal av 

nämndens ledamöter är nya och nämndens förvaltningsorganisation går igenom en större 

omstrukturering. 

Även nämndens nuvarande verksamheter har under året varit under utveckling, planering, 

omstrukturering eller avveckling. Bland annat har två nya gruppbostäder LSS startats upp, 

nya äldreboenden planeras, anhörigstödet har omstrukturerats, psykiatriboendet och 

korttidsboendet LSS har avvecklats. 

Nämnden kommer att helt eller delvis uppnå uppsatta mål för året. 

Nämnden redovisar ett överskott med cirka 8,3 miljoner kronor jämfört med budget. I utfallet 

finns både försenade uppstarter och planerade avslut av verksamheter samt ett antal vakanta 

tjänster. Samtidigt redovisar andra verksamheter högre kostnader än budgeterat, framför allt 

köp av externa boendeplatser och köp av hemtjänst. 

2 Uppdrag och ansvarsområde 

2.1 Uppdrag och ansvarsområde 

På uppdrag av kommunfullmäktige ska nämnden tillgodose kommuninvånarnas behov av 

vård, omsorg, stöd och service enligt gällande regelverk. 

Nämndens verksamhet regleras främst av bestämmelser i: 

 Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) 

 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) (HSL) 

 Patientsäkerhetslag (2010:659) 

 Kommunallag (2017:725) 

 Förvaltningslag (2017:900) 

 SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

 SOSFS 2014:5, om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, 

LVM och LSS 

 SOSFS 2014:4, om våld i nära relationer 

Därutöver tillkommer även annan lagstiftning och föreskrifter, nationella riktlinjer samt 

kommunala styrdokument. Barnperspektivet ska alltid beaktas. 

Nämnden har det politiska ansvaret för verksamhet inom äldreomsorgen, omsorgen om 

funktionshindrade, vård och stöd till långvarigt psykiskt sjuka och kommunal hälso- och 

sjukvård. 

Nämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och 

utveckling av verksamheten. 

3 Årets händelser 

Ett omtag har gjorts i ett pågående projekt att utveckla och revidera nämndens ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. För att säkerställa god kvalitet inom 

förvaltningens verksamheter och ett mer systematiskt arbetssätt som skapar trygghet och 

rättssäkerhet för den enskilde. 

Projekt för ny patientjournal (Hälsoärendet) har genomförts, som ska säkerställa 
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inrapportering av statistik enligt föreskrift och dokumentation för legitimerad personal enligt 

den nationella informationsstrukturen med fokus på patientens vårdprocess. 

Införande av digitala signeringslistor, pilotprojekt som pågår på ett av nämndens äldreboende. 

Effektmål att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen för den enskilde. 

En stor lönesatsning genomfördes för sjuksköterskor i hemsjukvården för att kompensera 

löneglidning för medarbetare som arbetar i kommunen. Satsningen har medfört att nämnden 

har kunnat behålla erfarna medarbetare. 

Nämndens förvaltning har fortsatt att utveckla det pedagogiska stödet i 

omsorgsverksamheterna både genom kompetensutveckling men också genom fortsatt 

rekrytering av stödpedagoger. 

Nämnden har under våren startat två nya gruppbostäder LSS med totalt 11 lägenheter. 

Daglig verksamhet enligt LSS flyttar för att få ändamålsenliga lokaler och i ett första steg har 

delar av verksamheten flyttat under våren. Verksamheten har fått flera nya brukare under året 

samt påbörjat samarbete med flera nya arbetsplatser. Tre individer har lämnat daglig 

verksamhet för arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. 

Arbetsstödet inom socialpsykiatrin har upplevt en kraftig ökning av antal brukare men har 

också gett stöd till fem individer att övergå till lönearbete. 

På Solängen har det installerats komfortkyla och övriga äldreboenden har alla fått olika 

lösningar för att kunna kyla åtminstone delar av fastigheten. Under året har ett arbete 

påbörjats med att utreda en tidigareläggning av äldreboendet som planerades att vara färdigt 

år 2025. Planen är att detta boende ska vara färdigt år 2022-2023. 

Insatsen trygghetslarm har blivit avgiftsfri för brukare. 

Den kommunala hemtjänsten arbetar vidare med sitt utvecklingsarbete och prognostiserar en 

ekonomi i balans för första gången sedan nämnden införda LOV (lagen om valfrihetssystem) i 

hemtjänsten. 

Volymerna inom äldreomsorgen har ökat markant. Ökningen har blivit kännbar både gällande 

hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och korttidsboende. 

Nämnden har startat upp en upphandling av tio äldreboendeplatser i närområdet på grund av 

volymökningarna inom äldreomsorgen. 

Servicebostaden inom psykiatri stängdes under våren 2019 vilket har bidragit till externa köp 

för att tillgodose den enskildes behov. 

Ekans korttidsboende LSS stängdes vid årsskiftet. 

Under våren införde nämnden en begränsning av antalet resor med färdtjänst. Från fria resor 

till 200 resor per år. 

4 Uppföljning kvalitet och mål 

4.1 Perspektiv: Målgrupp 

Utvecklingsmål: 

4.1.1 Utveckla förvaltningens arbete med att säkerställa individens rätt till 

självbestämmande, delaktighet och inflytande inom LSS-området. 

 Helt uppfyllt 
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Analys 

Nämnden ska genom förvaltningen verka för den enskildes rätt till självbestämmande, 

delaktighet och inflytande, för att kunna ta tillvara på den enskildes resurser och göra korrekta 

bedömningar. Det är viktigt att förvaltningens medarbetare har ett professionellt bemötande 

och arbetar med att skapa god tillgänglighet på alla plan. Om möjligt ska anhörigas kunskaper 

och erfarenheter tas tillvara. Det är individens behov och förutsättningar som är avgörande 

som utgångspunkt för planering av insatsen. 

Inom ramen för sitt grunduppdrag ska berörda verksamheter i sitt arbete verka för att 

säkerställa individens rätt till självbestämmande, delaktighet och inflytande. 

Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts i alla nämndens omsorgsverksamheter. 

Förvaltningen har arbetat fram en ny verksamhetsidé där rättighetslagstiftningen står i fokus. 

Omsorgsverksamheterna har också arbetat med metodutveckling inom tydliggörande 

pedagogik, kommunikation och lågaffektivt bemötande. Ett antal stödpedagoger har anställts 

för att ytterligare förstärka metodutveckling och implementera arbetssätt som möjliggör 

individens rätt till bland annat självbestämmande, delaktighet och inflytande. 

Förvaltningen har även påbörjat en analys av vilka delar inom myndighetsutövning som 

behöver utvecklas ytterligare för att nå nämndens mål. Analysen har bland annat visat ett 

behov av att utveckla information och kommunikation med den enskilde samt ett behov av att 

se över hur möten med den enskilde planeras och genomförs. 

Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta även under år 2020. 

4.2 Perspektiv: Verksamhet 

Utvecklingsmål: 

4.2.1 Kvalitetssäkrad dokumentation i individärenden inom nämndens verksamheter 

Bedömning 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

För att nämnden ska kunna ge en kvalitetssäkrad dokumentation i individärenden krävs det 

fungerande stödsystem. En öppen kommunikation och samarbete internt och externt, mellan 

alla yrkeskategorier och funktioner är en förutsättning för att skapa en god kvalitet. För att 

säkerställa en god vård och omsorg för den enskilde krävs en väl fungerande hantering av 

avvikelser, klagomål och synpunkter. Resultaten från detta ska användas för att utveckla och 

förbättra nämndens verksamheter. 

En genomlysning av förvaltningens dokumentationsmodell, IBIC (individens behov i 

centrum), gjordes under hösten 2019, för att göra en bedömning av vad som behöver 

utvecklas, revideras och förenklas. Efter genomlysningen har förvaltningen beslutat att 

avvakta med införandet av IBIC inom andra områden som till exempel LSS och 

socialpsykiatri, eftersom nämndens verksamhetssystem inte fungerar optimalt. En fortsatt 

diskussion hur nämnden går vidare gällande IBIC kommer att ske under år 2020. 
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4.3 Perspektiv: Medarbetare 

Utvecklingsmål: 

4.3.1 Rätt kompetens i nämndens verksamheter 

Bedömning 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är viktigt för att behålla och rekrytera kompetenta 

medarbetare. Ett tillitsbaserat och nära ledarskap som bjuder in till delaktighet och tar tillvara 

på medarbetarnas kompetens ger förutsättningar för en god verksamhet. 

En lärande miljö som präglas av prestigelöshet och kunskapsutveckling ger en 

förvaltningsorganisation som kontinuerligt utvecklas och är rustad för nya utmaningar och 

möjligheter. 

För att ha en god kvalitet i verksamheterna är det avgörande att ha engagerade medarbetare 

med rätt kompetens. 

Nämndens samtliga verksamheter har inför nyrekryteringar tagit fram kompetensprofiler som 

säkerställer att den rekryterade har den kompetensprofil som krävs för uppdraget. 

Förvaltningen har haft ambitionen att revidera befintliga kompetensprofiler på 

verksamhetsnivå. Det har dock inte hunnits med och kommer att skjutas fram till år 2020. 

Utvecklingsmål: 

4.3.2 Behålla en tillitsbaserad organisation som inkluderas i den nya styrmodellen. 

Bedömning 

 Helt uppfyllt 

Analys 

För att nämnden ska bibehålla en tillitsbaserad förvaltningsorganisation krävs en god fysisk 

och psykosocial arbetsmiljö, där grunden är att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. 

För att förvaltningen ska bibehålla ett tillitsbaserat och nära ledarskap är det viktigt att ta 

tillvara medarbetarnas kompetens och skapa förutsättningar för en välfungerande verksamhet. 

En lärande miljö som präglas av prestigelöshet och kunskapsutveckling ger en organisation 

som kontinuerligt utvecklas och är rustad för nya utmaningar och möjligheter. 

Under februari månad hade nämnd och förvaltning en gemensam dag, för att lära känna 

varandra. Nämnd och förvaltning arbetade tillsammans för att föra en dialog om hur 

kommunens nya horisontella och tillitbaserade styrmodell påverkar nämndens och 

förvaltningens gemensamma relation. Under hösten genomfördes två måldialoger mellan 

nämnd och förvaltning utifrån den nya styrmodellen. 

Nämnden genomförde tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott en 

verksamhetsdialog utifrån den nya styrmodellen. 

Förvaltningen har fördjupat sin kunskap om hur man kan bibehålla en tillitsbaserad 

förvaltningsorganisation, bland annat genom tillitsdagar med samtliga chefer och delar av 

stödfunktionerna inom förvaltningen. Förvaltningen har också genomfört en omorganisering 

för att ytterligare fördjupa och utveckla den tillitsbaserade förvaltningsorganisationen inför år 

2020. 
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Förvaltningen har även arbetat med att implementera den horisontella styrmodellen i inom 

nämndens samtliga verksamheter. Implementeringsarbetet har bestått av hur förvaltningen ska 

arbeta med mål- och verksamhetsplanering samt hur strukturen inom förvaltningen ska se ut 

vad avser verksamhetsuppföljning i dialogform i de olika nivåerna. 

Kommunövergripande har samtliga förvaltningar arbetat med ett framtagande av en 

gemensam värdegrund. Implementeringsarbete av värdegrunden inom nämndens samtliga 

verksamheter fortsätter under år 2020. 

Som metod för att mäta nämndens utvecklingsmål har förvaltningen lämnat en sammanfattad 

nulägesbeskrivning i dialogform. 

Aktiviteterna som genomförts har bidragit till att utvecklingsmålet har uppfyllts. Aktiviteterna 

har även bidragit till en tydligare utgångspunkt och grund för nämnd och förvaltning att arbeta 

vidare med gällande verksamhetsplanering och uppföljning för kommande år. 

 

5 Volym- och resursmått 

5.1 Volymmått 

Mått 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi 301 261 396 250 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt 402 405 513 385 

Antal brukare som har trygghetslarm 305 399 458 440 

Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten 94 698 89 133 102 985 81 750 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt 

Antalet brukare inom hemtjänst har ökat markant under år 2019 till följd av 

befolkningsutvecklingen, där gruppen 80 år och äldre ökar. Under året har många nya brukare 

tillkommit som förvaltningen inte förutsett i budgetarbetet. 

Antal brukare som har trygghetslarm 

Antalet brukare som har trygghetslarm har ökat utifrån en ökad äldre befolkning. En 

bedömning från förvaltningen är att en del av ökningen kan bero på att larmen från och med 

år 2019 är avgiftsbefriade. 

Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten 

Antalet hemtjänsttimmar har ökat markant under år 2019 till följd av 

befolkningsutvecklingen, där gruppen 80 år och äldre ökar. Det har tillkommit många nya 

brukare med omfattande stödbehov, som förvaltningen inte har förutsett. Vilket lett till 

kraftigt ökade volymer av hemtjänsttimmar. 
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6 Resultaträkning och ekonomisk analys nämnder bokslut 

tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 
Avvikelse från 

budget 

Externa intäkter 57 776 52 788 55 613 2 825 

Interna intäkter 21 632 20 739 24 982 4 243 

Summa intäkter 79 408 73 527 80 595 7 068 

Verksamhetsköp, bidrag, 
material 

-63 199 -64 770 -72 361 -7 591 

Personalkostnader -189 813 -208 066 -198 625 9 441 

Övriga kostnader -41 374 -46 043 -44 526 1 517 

Interna kostnader -35 599 -36 781 -38 911 -2 130 

Summa kostnader -329 985 -355 660 -354 423 1 237 

Resultat -250 577 -282 133 -273 828 8 305 

Nämndens externa intäkter är cirka 2,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Intäkterna för 

utförd assistans är cirka 1 miljon kronor högre till följd av utökade assistansärenden. Avgiften 

för beviljad hemtjänst är cirka 1 miljon kronor högre till följd av ökade volymer. Intäkterna är 

också högre då fler hjälpmedel sålts inom länets hjälpmedelssamarbete. Jämfört med år 2018 

är intäkterna markant lägre till följd av färre assistansärenden och ett avslutat statsbidrag. 

Jämfört med föregående år redovisas högre intäkter för hemtjänstavgift, högre hyresintäkter 

för nystartade omsorgsboenden, samt högre intäkter för vidareförsäljning av hjälpmedel och 

försäljning av måltider. 

De interna intäkterna är högre jämfört med både budget och föregående års utfall. De högre 

intäkterna beror till stor del på att antalet biståndsbedömda timmar kommunal hemtjänst varit 

markant fler än förväntat. 

Kostnaden för verksamhetsköp och bidrag är högre jämfört med både budget och föregående 

års utfall. Kostnaden är högre till följd av större volymer. Antalet biståndsbedömda timmar 

inom hemtjänst har ökat vilket medför en högre kostnad för köp inom LOV. Under året har 

flera externa platser på korttidsboende, äldreboende och boende enligt LSS köpts till följd av 

brist på platser i kommunen. Biståndsbedömd assistans enligt LSS utförd av privat utförare 

har också ökat i volym. 

Kostnaden för personal är cirka 9,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. En stor skillnad 

mellan budget och utfall återfinns i de verksamheter som avslutats eller inte startats upp. 

Korttidsboende LSS redovisar lägre personalkostnader eftersom starten av helgklubb inte 

genomförs samt att korttidsboendet fram till och med stängning inte bemannar i budgeterad 

utsträckning. Förvaltningen avvaktar uppstarten av dagverksamhet för äldre till följd av en 

minskad efterfrågan och brist på lämpliga lokaler. Psykiatriboendet avslutades den sista 

februari vilket medför ett överskott mot budget. Förvaltningsövergripande har ett antal 

tjänster under stora delar av året varit vakanta. Boende enligt LSS redovisar lägre 

personalkostnader än budgeterat. Avvikelsen i de nystartade gruppbostäderna beror på en 

osäkerhet i budgetarbetet kring individernas stödbehov och därpå följande behov av 

bemanning. Inom daglig verksamhet är kostnaderna lägre till följd av tillfälligt vakanta 

tjänster. Volymökningen av biståndsbedömd hemtjänst medför högre personalkostnader, men 

även högre intäkter, för den kommunala hemtjänstutföraren. 

Jämfört med föregående år är kostnaderna för personal cirka 8,8 miljoner kronor högre. 

Kostnaderna är högre för att nya boenden öppnat samt volymökningar inom hälso- och 

sjukvård. Lägre kostnader finns för korttidsboende LSS, personlig assistans och trygg 

hemgång. 
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De övriga kostnaderna är lägre än budgeterat med 1,5 miljoner kronor. 

Förvaltningsövergripande finns lägre kostnader för system, tekniska satsningar, konsulter och 

utbildning. De verksamheter som inte startats upp eller som avslutats redovisar lägre 

driftkostnader. Högre kostnader finns för inköp av hjälpmedel, livsmedel i restaurang, hyror 

samt vite för ett ej verkställt beslut. Jämfört med föregående år är kostnaden högre till följd av 

nya verksamheter, fler hjälpmedel och ett nytt avtal med länets gemensamma 

hjälpmedelscentral. 

Nämndens interna kostnader är högre jämfört med både budget och föregående år. 

Kostnadsökningen beror på stora volymökningar av kommunal hemtjänst. Färre elever än 

budgeterat haft förlängd skolbarnomsorg, vilket medför lägre interna kostnader. Jämfört med 

föregående år är kostnaderna för internhyra högre till följd av nystartade verksamheter. 

7 Driftredovisning 

7.1 Driftredovisning bokslut 

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från budget 

Nämndverksamhet -353 -379 -392 -13 

Nämndadministration -198 -204 -201 3 

Förvaltningsövergripande -9 848 -11 971 -10 376 1 595 

Hemtjänst i ord. boende -44 640 -43 207 -46 175 -2 968 

Särskilt / annat boende -71 022 -72 856 -71 620 1 236 

Korttidsboende -7 031 -11 515 -13 535 -2 020 

Dagverksamhet -2 602 -4 043 -2 673 1 370 

Boendestöd -4 768 -4 609 -4 371 238 

Öppen verksamhet -7 871 -6 403 -6 773 -370 

Övr insatser ord. boende -1 171 -1 263 -1 259 4 

Handläggning SoL -4 700 -4 354 -3 909 445 

Personlig assistans -16 885 -17 560 -17 692 -132 

Särskilt boende LSS -28 826 -44 182 -41 195 2 987 

Daglig verksamhet LSS -9 201 -11 858 -10 369 1 489 

Övriga insatser LSS -8 630 -10 768 -6 921 3 847 

Handläggning LSS -1 564 -1 632 -1 618 14 

Färdtjänst -7 220 -7 907 -7 951 -44 

Hälso- och sjukvård -23 920 -27 372 -26 740 632 

Bostadsverksamhet -127 -50 -58 -8 

Summa -250 577 -282 133 -273 828 8 305 

7.2 Kommentarer till driftredovisning 

Nämnden redovisar ett överskott med cirka 8,3 miljoner kronor jämfört med budget. 

Förvaltningsövergripande inom nämnden är en stor skillnad mellan budget och utfall att ett 

antal tjänster under stora delar av året varit vakanta. Jämfört med budget är också kostnaderna 

för system, konsulter och tekniska satsningar lägre. 

Kostnaderna för hemtjänst i ordinärt boende är totalt cirka 3 miljoner kronor högre än 

budgeterat. Antalet biståndsbedömda timmar har ökat i en större volym än budgeterat. Årets 
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utfall har påverkats av nämndens brist på platser på korttidsboende och äldreboende. Till följd 

av den högre volymen ökar intäkterna av avgifter för hemtjänst. 

Den kommunala hemtjänstutföraren redovisar ett positivt utfall där intäkterna är större än 

kostnaderna. Intäkterna ökat till följd av mer biståndsbedömd hemtjänst samtidigt som ett 

aktivt arbete har gjorts med optimera bemanning och personalkostnader utifrån givna 

volymer. 

Särskilt/annat boende visar ett överskott på cirka 1,2 miljoner kronor. Jämfört med budget är 

den stora skillnaden psykiatriboendet som avvecklades. Effekten blir att verksamheten 

redovisar ett överskott. Högre kostnader finns för köp av psykiatriboende som inte 

tillhandahållits i kommunen. Nämnden har inte kunnat tillgodose behovet av äldreboende i 

kommunen vilket medfört externt köp av enstaka boendeplatser, vilket inte budgeterats. I 

utfallet finns en kostnad för en utredning för ett nytt äldreboende. Äldreboenden i egen regi 

redovisar ett överskott till följd av lägre kostnader för personal och förbrukningsmaterial. 

Verksamheten korttidsboende SoL visar sammantaget ett underskott om cirka 2 miljoner 

kronor. Behovet av korttidsplatser har ökat och förvaltningen köper platser utanför 

kommunen till följd av platsbrist i kommunen. 

Till följd av minskad efterfrågan och brist på lämpliga lokaler avvaktas uppstart av en ny 

dagverksamhet för äldre. Beslutet innebär ett redovisat överskott. 

Öppen verksamhet redovisar ett underskott till följd av underbudgeterade lokalhyror samt 

lägre försäljningsintäkter för måltidsförsäljning men bibehållen kostnad för 

måltidsproduktion. 

Kostnaderna för handläggning av äldreomsorg har varit lägre eftersom handläggningen av 

trygghetslarm delvis utförs av Kontaktcenter. 

Boende LSS redovisar lägre personalkostnader än budgeterat. Avvikelsen i de nystartade 

gruppbostäderna beror på en osäkerhet i budgetarbetet kring individernas stödbehov och därpå 

följande behov av bemanning. Kostnaden för köp av externa boendeplatser följer budget. I 

utfallet ryms en särskild avgift till IVO på 438 000 kronor för ett ej verkställt beslut om 

boende. 

Daglig verksamhet LSS har haft tillfälligt vakanta tjänster som inte ersatts fullt ut. 

Verksamheten har även lägre kostnader för övrig förbrukning och för lokaler. Detta eftersom 

en ny lokal som var budgeterad på helår tillträddes först i april. 

Inom övriga insatser LSS finns ett överskott på 3,8 miljoner kronor. Till följd av minskad 

efterfrågan genomför korttidsboendet för barn och unga inte den planerade helgklubben och 

bemannar inte i budgeterad omfattning fram till stängning. Kostnaden för förlängd 

skolbarnomsorg, som avser elever både inom grundsärskola och gymnasiesärskola, är lägre 

till följd av lägre volymer än budgeterat. 

Inom området hälso- och sjukvård redovisar nämnden ett överskott. Rehab har haft vakanser 

som inte fullt ut ersatts. Både volymen av palliativa insatser och inhyrda sjuksköterskor har 

varit lägre än budgeterat. 

7.2.1 Är ekonomin i balans? 

Nämnden redovisar ett överskott jämfört med tilldelad budget. 

8 Investeringar nämnder bokslut 

tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 
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tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Inkomster 0 0 0 0 

Utgifter -917 -780 -977 -197 

Summa -917 -780 -977 -197 

Nämnden redovisar ett underskott om 197 000 kronor jämfört med investeringsbudget. 

Omprioriteringar har gjorts i befintlig investeringsbudget. I både budget och utfall finns 

kostnader för inventarier och hjälpmedel till de nya gruppbostäderna LSS och daglig 

verksamhets nya lokal. Förvaltningen investerade i kontorsmöbler till följd av omflyttning i 

befintliga lokaler samt arkivskåp för att säkerställa en rättssäker hantering av akter. 

9 Intern kontroll 

Nämnden har påbörjat ett arbete med att skapa en struktur för hur nämnden systematiskt ska 

arbeta med den interna kontrollen i enlighet med 6 kap. 6§ kommunallagen. Nämnden har 

uppmärksammat flera områden som nu ligger till grund för planerade internkontroller år 2020. 

Nämndens verksamheter arbetar kontinuerligt med olika former av egenkontroller och 

uppföljningar. Någon strukturerad internkontrollplan har däremot inte funnits inom nämndens 

ansvarsområde under år 2019. 

10 Patientsäkerhet 

Det övergripande målet för patientsäkerhetsarbetet är att minska risken för att personer 

drabbas av vårdskada. En hög patientsäkerhet kännetecknas av att patient och personal är 

delaktiga i patientsäkerhetsarbetet, att det finns en god patientsäkerhetskultur och att 

vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande förhållningssätt. 

Förebyggande arbete  

Individer som bor på äldreboende och korttidsboende får riskbedömningar av vård- och 

omsorgsteam för att undvika fall, tryckskada, undernäring och ohälsa i munnen. Finns en 

konstaterad risk sätts olika åtgärder in. Som stöd i arbetet används kvalitetsregistret Senior 

Alert. 

Antalet individer som drabbats av en fraktur i samband med fall är oförändrat jämfört med 

föregående år. Dock har antalet individer som drabbats av tryckskada på enheterna ökat från 

föregående år, från 10 till 19. 

Avvikelserapportering 

Antalet rapporterade avvikelser har ökat något. Tre händelser har bedömts medföra allvarlig 

vårdskada (lex Maria) och anmälts till IVO (Inspektionen för vård- och omsorg). Ett fåtal 

klagomål på brister i vård och omsorg har inkommit. Klagomålen har utretts tillsammans med 

verksamheten och återkopplats till berörda. Verksamheterna arbetar med att kontinuerligt 

rapportera avvikelser, att se brister på enhetsnivå och att arbeta med förbättringar är ett 

fortsatt viktigt utvecklingsarbete. 

Utskrivningsprocessen 

Ett fokusområde har varit att öka patientsäkerheten i utskrivningsprocessen. 

Samverkansdialogen har stärkts med primärvården och slutenvården (Enköpings lasarett). 

Antalet avvikelser som rör samverkan har trots det ökat. Avvikelserna berör främst brister i 

följsamhet till processen vid utskrivning. Ett exempel är att slutenvården inte bedömer fortsatt 
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behov av hälso-och sjukvård, vilket medför risk för att patienters behov av hälso- och 

sjukvård inte kan tillgodoses vid utskrivning. Bristerna har inte resulterat i att patienter blivit 

utan hälso- och sjukvård. Det innebär dock stort arbete för kommunens hälso- och 

sjukvårdspersonal att bevaka alla patienter som skrivs ut från slutenvården. 

Informationsöverföring mellan legitimerad personal och omsorgspersonal 

Det har under långt tid funnits brister i hur information om hälso- och sjukvårdsinsatser 

överförs till personal. Under året reviderades rutinen med syfte att förbättra 

informationsöverföringen, vilket främst har lett till synliggjord problematik. Området behöver 

vidareutvecklas för att stärka patientsäkerheten. 

11 Förväntad utveckling 

Håbo kommuns demografiska utveckling för gruppen 80 år eller äldre beräknas mer än 

fördubblas fram till år 2030. Det innebär stora utmaningar att strategiskt planera inför 

framtiden, speciellt när det gäller utvecklingen av äldreboende, korttidsboende, hemtjänst och 

hemsjukvård. Ett stort arbete görs nu över förvaltningsgränserna för att möta kommande 

behov. 

Ändrad ansvarsfördelning mellan landsting, primärvård och kommun gällande 

utskrivningsklara patienter inom slutenvården ställer fortsatt stora krav på nämndens hälso- 

och sjukvårdsorganisation. Som tidigare konstaterats så kommer andelen medborgare över 80 

år att öka snabbt i Håbo kommun, det är också den målgrupp som har störst behov av 

omvårdnad och service. 

Inom nämndens verksamheter för personer med funktionsnedsättning har det under en tid 

pågått ett tydligt paradigmskifte, där verksamheten förväntas röra sig mot ett mer pedagogiskt 

paradigm med rättighetslagstiftningen som utgångspunkt. Samtliga verksamheter inom LSS 

har en volymökning. 

Rekryteringsbehoven är fortsatt stort då nämndens verksamheter växer och förvaltningen har 

stora pensionsavgångar framöver. Förvaltningen behöver därför öka takten i sitt arbete med 

att bli en mer attraktiv arbetsgivare. 

Nämndens verksamheter är komplexa och spänner över en stor mängd olika inriktningar. Det 

ställer stora krav på kompetens hos förvaltningens medarbetare och ledning för att kunna 

erbjuda en personcentrerad och individualiserad stöd- service- och omsorgsverksamhet. 

Den demografiska utvecklingen och medborgarens delaktighet i kontakten med nämndens 

förvaltning är viktig att följa och ställer andra krav på tekniska och digitala lösningar. 

Volymökningar inom målgrupperna, lokalförsörjningsbrist och effektivisering föranleder 

även andra arbetssätt för det förvaltningen idag hanterar analogt. För delar av nämndens 

förvaltning kommer behovet av teknisk utveckling och digitalisering påverka verksamheterna 

i hög grad framöver, både inom linjearbetet och i olika projekt. 

Nämnden behöver avsätta resurser för att öka sitt kunnande och sin beredskap att ta del av och 

påverka denna utveckling så att tekniken blir ett reellt stöd för den enskilde individen och 

medarbetarna i verksamheten. 

12 Valfrihet och konkurrens (bilaga endast till nämnd) 

I nämndens verksamhetsområden finns valfrihet och konkurrens inom äldreboende enligt 

LOU (lag om offentlig upphandling) och hemtjänsten enligt LOV (lagen om 

valfrihetssystem). 

I den plan för valfrihet och konkurrens som finns har förvaltningen redovisat att även fotvård 
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och daglig verksamhet enligt LSS är möjligt att konkurrensutsätta. 

Inom äldreboende ansvarar Humana Omsorg AB för driften av Pomona hus 2 efter 

upphandling enligt LOU. Detta motsvarar 28 procent av kommunens boendeplatser. Den som 

beviljats insatsen särskilt boende äldre får, i mån av lediga lägenheter, välja utförare. 

Färdtjänst är upphandlat enligt LOU, utförs av Bålsta taxi. Riksfärdtjänst är upphandlat enligt 

LOU och utförs av Riksfärdtjänst Sverige AB. 

13 Investeringsredovisning (bilaga endast till nämnd) 

13.1 Investeringsredovisning bilaga årsredovisning nämnder 

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Överförs 
till 2020 

Överförs 
till 2021 

Överförs 
till 2022 

Inventarier, befintliga 
verksamheter 

-917 0 0 0 0 0 0 

Inventarier, 
förvaltningsövergripand
e och handläggning 

0 0 -183 -183 0 0 0 

Inventarier, daglig 
verksamhet LSS 

0 -100 -201 -101 0 0 0 

Inventarier, boende 
LSS 

0 -530 -593 -63 0 0 0 

Inventarier, boende 
psykiatri 

0 -50 0 50 0 0 0 

Inventarier, 
dagverksamhet 

0 -100 0 100 0 0 0 

Summa -917 -780 -977 -197 0 0 0 

13.2 Kommentarer till investeringsredovisning (bilaga endast till nämnd) 

Nämnden redovisar ett underskott om 197 000 kronor jämfört med investeringsbudget. 

Förvaltningen har gjort omprioriteringar i befintlig investeringsbudget eftersom behov av 

bland annat kontorsmöbler och arkivskåp uppstått. Omprioritering av investeringsmedel för 

psykiatriboende och ny dagverksamhet har också gjorts. 

Förvaltningsövergripande investerar förvaltningen i kontorsmöbler till följd av omflyttning i 

befintliga lokaler samt arkivskåp för att säkerställa en rättssäker hantering av akter. 

Sammantaget uppgår dessa inventarier till 183 000 kronor. 

Daglig verksamhet LSS utökade sin verksamhet till en ny lokal. Befintlig investeringsbudget 

överskrids med 101 000 kronor för inköp av inventarier i form av möbler och hjälpmedel. 

Inventarierna till de två nya gruppbostäderna överskrider budget med 63 000 kronor till följd 

av framför allt högre kostnader än budgeterat för hjälpmedel. 



 

 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-02-11 VON 2019/00025 nr 3665 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Lena Fertig, Administrativ controller/ nämndsekreterare 
0171-525 06 
lena.fertig@habo.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut för 

perioden 2020-01-21 – 2020-02-18 är redovisad.     

 

Delegationsbeslut att redovisa för perioden 

1. Delegationsbeslut nr 4469 – Protokoll, återrapporterade delegationsbeslut 

enskilda ärenden 

2. Delegationsbeslut nr 4442, om missförhållande enligt lex Sarah, personlig 

assistans 

    

Beslutsunderlag   

– Denna tjänsteskrivelse nr 3665, daterad 2020-02-11.   

______________ 
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 Datum Vår beteckning 

 2020-02-11 VON 2020/00004 nr 3902 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Lena Fertig, Administrativ controller/nämndsekreterare 
 

 

Redovisning anmälningsärenden 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att anmälningsärendena 

för perioden 2020-01-27 – 2020-02-24 är redovisade.     

Sammanfattning 

Nämndens politiker ska ges möjlighet att ta del av inkomna handlingar, såsom 

domar, begäran om yttranden, eller andra skrivelser och dokument av större vikt. 

Mot bakgrund av ovan kan nämndens politiker löpande ta del av inkomna 

handlingar i Assistenten, instansen VON Anmälningsärenden.  

Ärendet 

Perioden löper mellan datumen för nämndens sammanträden och läggs löpande 

in till Assistenten fram till dagen före nämndsammanträdet. Följande handlingar 

redovisas. 

Vid dagens datum, inga handlingar inlagda i VON Assistent 

 

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 3902, daterad 2020-02-11 

______________ 
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