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Justerare 

JUSTERARE 

Kl. 18:00 tisdagen den l mars 2016, Kalmanummet, Kommunhuset, Bålsta 

Lisbeth Bolin (C), Ordforande 
Helen Embretsen (KD), l :e vice ordfårande 
Eva Staake (S), fi·ånvarande 
Per-Arne Öhman (M) 
Helene Cranser (S) 
Maria Anneli (S) 
Pirjo Thonfors (SD) 

Ingvar Nil:fjord (L) 
Ulrilca Wallin (MP) 
Ingrid Andersson (S), tjänstgörande ersättare får Eva Staake (S) 
Birgit Eriksson (V), frånvarande 
Sjunne Green (Båp), frånvarande 

Thomas Brandell, socialchef 
Lena Fertig, nämndsekreterare 
Catrin Josephson, avdelningschef får Stöd till äldre 
Irene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 13-17 

Monica Lundquist, Medicinskt ansvarig får rehab, §§ 13-17 

Tina Tiefensee, ombudsman får äldre och funktionsnedsatta, §§ 13-17 

Helene Cranser (S) 

Tisdagen den l mars 2016, Kalrnanummet 

§§ 13-24 

Lena Fertig v 

Lisbeth Bolin (C) 
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Helene Cranser (S) 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 1 3  

Godkännande av dagordning 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

Dnr1 485 

l. Vård- och omsorgsnätm1den beslutar att dagordningen kompletteras med 
tillägg enligt nedan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfårande Lisbeth Bolin (C) fåreslår att dagordningen kompletteras med 
ärende: 

Redovisning av personligt ombud får verksamhetsåret 2015 samt 
ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2016. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 14 

Patientsäkerhetsberättelse år 2015 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

Dnr 2016/00013 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhets
berättelsen år 2015 samt de övergripande målen och strategierna för 
patientsäkerhetsarbetet år 2016. 

Sammanfattning 

Patientsäkerhetsarbetet bedrivs fi:ämst genom avvikelsehanteringen och 
genom riskbedömningar för att undvika fall, tryckskada, undernäring och 
ohälsa i munnen. 

• Nästan alla patienter/brukare lmutna till särskilt boende för äldre och till 
korttidsplatser samt till Grannvårds hemtjänst och hemsjukvård har fått 
minst en riskbedömning under året. 

• Andelen patienter/brukare som fått en kartläggning av beteendemässiga 
och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) har dubblerats 
jämfört med år 2014. 

• Endast hälften av enhetema har utfört egenkontroller av basala hygien
regler enligt riktlinje. 

• En betydligt lägre andel patienter/brukare än år 2014 har också fått 
munhälsobedömning och andelen personal som fått utbildning i munhälsa 
är också betydligt lägre jämfört med år 2014. 

Beslutsunderlag 
Tjänstesklivelse, daterad 2016-02-11, dok.nr 2016.1436 

- Patientsäkerhetsberättelse år 2015, dok.nr 2016.1409. 

Beslutet skickas till: 
Medicinslet ansvmig för rehabilitering 
A v delningschef för Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Verksamhetschef, Attenda AB, Äldreboende, Pornona hus 2 
Enhetschef, Rindlags hemtjänst 
Verlcsamhetschef, Grannvård Sverige AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 15  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

Dnr 2016/0001 2 

Avvikelser år 2015, årsrapport inklusive sammanställning för 
perioden september till december 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att 
till nämndens sammanträde i maj ta fram en analys över dels ölalingen 
av fallskador som lett till fi:aktur och dels ölalingen av tryckskador. 

Sammanfattning 
Antalet avvikelser år 2015 har ökat markant jämfört med året innan. 

År 2015 var det 1549 stycken avvikelser jämfört med år 2014 som var 1011 
stycken. Antalet personer som drabbats av en fraktur i samband med fall har 
också ökat. ÅT 2015 var det elva personer jämfört med fem personer år 2014. 
Även antalet personer med tryckskada har ökat, år 2015 var det nio personer 
jämfört med sju personer år 2014. 

För att minska antalet vårdskador och risken får vårdskador, måste ett större 
fokus läggas på förebyggande arbete. Bland annat genom riskbedömningar 
får att undvika fall, tryckskada, undemäring och ohälsa i munnen. 

Beslutsunderlag 
Årsrapport avvikelser 2015 , inldusive sammanställning får perioden 
september till december 2015, dok. m 1404. 

- Sammanställning avvikelser som skickats vidare till andra vårdgivare år 
2015 , dolc.m 1408. 

Beslutet skickas till: 
Medicinslet ansvatig sjuksköterska 
Medicinskt ansvarig får rehabilitering 
Avdelningschef får Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Verksamhetschef, Attenda AB, Äldreboende, Pornona hus 2 
Enhetschef, Rindlags hemtjänst 
Verksamhetschef, Grannvård Sverige AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

Dnr 2016/00011 

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska 
produkter 

Beslut 

l .  Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta Riktlinjen for hantering och 
användning av medicintekniska produkter, att bö:rj a gälla från och med 
2016-03-14 och max i fyra år. 

Sammanfattning 
Riktlinjer får hanteting och användning av medicintekniska produkter 
beslaiver och fortydligar ansvar for de produkter som används inom 
kommunen hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2016-02-05, dok.m 2016.1421 

- Riktlinjen, daterad 2016-02-08, VON dok.m 2016.158 

Beslutet skickas till: 
Berörda - via Medicinskt ansvarig for Rehab 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

7(15) 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 1 7  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

Dnr 2016/00009 

Arsrapport 2015 - Ombudsmannen för äldre och funktionsa 
nedsatta 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsrappmien från äldre
och handikappombudsmannen och uppdrar till förvaltningen att beakta 
synpunktema i rappmien i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Sammanfattning 
Ombudsmannen får äldre och funktionsnedsatta har lämnat sin årsrapport får 
2015. Synpunkter och klagomål är en relativt liten del av det totala antalet 
ärenden. I det stora hela får kommunen dock mycket beröm får sina insatser 
kring äldre och funktionsnedsatta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2016-02-12, dok.m 2016.1446. 

- Årsrapport, daterad 2016-01-19, dok.m 2016.1389. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef får Stöd till äldre och funktionsnedsatta 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 18 Dnr 1470 

Information från förvaltningsledningen 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden tackar for informationen. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef infmmerade om följande: 

Ordforande Lisbeth Bolin (C) och förvaltningschefs svar på skrivelse från 
pensionärsorganisationernas representanter i KPR rörande ärendena 
upphandling Pornona äldreboende samt LOV gällande hemsjukvården. 
Inkommen sluivelse dok.nr 2016.1425 och svarsskrivelse dok.nr 2016.1472. 

Avtal med Bålsta Taxi AB rörande fårdtjänst har forlängts till år 2017. 

Upphandling av korttidsplatser for patienter som sicrivs ut från sjukhus 
kornmer att genomfåras. 

Förvaltningen kommer att ta fram en fördjupad analys över vad som ingår i 
priset for plats på särskilt boende. 

Förvaltningen har nu stort behov av att moduler uppfors for tillfälligt 
äldreboende. 

Förvaltningschef informerar att arbetstagarrepresentantema som ingår i 
förvaltningens övergripande samverkansgmpp SacSam inte har några 
synpunkter på de ärenden nämnden har att fatta besluta om på dagens 
sammanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 1 9  Dnr 2015/00002 

Arsbokslut år 2015 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen får 
2015 och överlämnar denna till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Nämndens verksamhet redovisar ett överskott om l 250 tlcr vilket i 
huvudsak beror på erhållna statsbidrag och en återhållsamhet med 
kostnaderna inom våra verksamheter. 

Nämnden uppfyller två av sina tre mål och har uppnått fem av sju 
nyckelindikatorer. 

Viktiga händelser under året är bland annat starten av ett demensteam, 
· omstmkturering av daglig verksamhet till mindre arbetsgrupper och 
infarande av ett nytt planeringsverktyg inom äldreomsorg och 
socialpsykiatri. 

Beslutsunderlag 
T j änsteslai.velse, daterad 2016-02-11, dok. m 2016.1445. 

- Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning får 2015. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

Dnr 2015/00023 

Redovisning av inkomna synpunkter år 2015 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar inkomna synpunkter får år 2015, 
därmed är rapporten delgiven och överlämnas till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2010-06-14, §54 policy får synpunktshantering. 
Syftet med synpunktshanteling är att tydliggöra brister i den kommunala 
servicen samt att ta tillvara de kommuninvånare som har intresse av att vara 
delaktiga i kommunens verksamhetsutveckling. Samt att kunna ge politiken 
en återkoppling på vad våra kommuninvånare tycker och hur de upplever 
kommunens service och åtaganden. 

Två gånger per år ska rapporteling ske till nämnden, dels i samband med 
delårsbokslut och dels i samband med årsbokslut. 

Ärende 
Rapporten sammanställer inkomna synpunkter, såsom förslag, beröm och 
klagomål tillsammans med genomförda eller planerade åtgärder får år 2015. 

Beslutsunderlag 
- Förteclrning, sammanställning, daterad 2016-02-15. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
201 6-03-01 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 21 Dnr 2016/00008 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegations
besluten får perioden 2016-01-19 - 2016-02-15 är redovisade. 

Sammanfattning 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen 
alla beslut som fattats med stöd av delegation under pe1ioden 2016-01-19 -

2016-02-15. 

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

Beslutsunderlag 
- Sammanställning från verksamhetssystemet Treserva (selu·etess) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 22 Dnr 2015/00039 

Lex Sarah, anmälan rörande olovlig körning 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att den inträffade händelsen är att 
betrakta som ett allvarligt missforhållande och anmäler händelsen till 
Inspektionen for vård och omsorg (IVO). 

Sammanfattning 
En anmälan enligt lex Sarah inkom från enhetschef. Anmälan handlade om 
att en personal kört en brukare i sin bil utan att ha fått ett giltigt körkort. 

Utredning inleddes och förvaltningen bedömer att händelsen är att betrakta 
som allvarlig. Händelsen är inte relaterad till ett systemfel i verksamheten 
utan ett bristande omdöme hos en ensldld anställd. Utifrån denna händelse 
har arbetsgivaren valt att avsluta anställningen. 

Beslutsunderlag 
Lex Sarah anmälan, dok. m 2015.483. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-09, dok.m 2016.1426. 

Beslutet skickas till: 
Inspektionen for vård- och omsorg, IVO 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

Dnr 2016/00017 

Redovisning av personligt ombud för verksamhetsåret 2015 
samt ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2016 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen får verksamhets
året 2015 samt ansökan om statsbidrag får verksamhetsåret 2016. 

Sammanfattning 
Kommunema Brrköping och Håbo har sedan många år en gemensam 
verksamhet med personligt ombud. De personliga ombuden är anställda av 
Enl<öpings kommun och fmansieras dels av de båda kommunerna och dels 
av statsbidrag från Länsstyrelsen. 

Verksamheten med personligt ombud har syftet att fårbättra livsvillkoren 
och öka delaktigheten i samhället får personer över 18 år med omfattande 
och långvarig psykisk funktionsnedsättning. Den övergripande uppgiften för 
ett personligt ombud är att hjälpa personer med psykiska funktionsnedsätt
ningar att få sina rättigheter tillgodosedda. Ett personligt ombud arbetar på 
uppdrag av sina ldienter. Ombuden verkar också får att den enskilde ska få 
tillgång till rehabilitering, arbete eller meningsfull sysselsättning. Stöd av 
personligt ombud kan sökas av den enskilde själv eller av annan person i 
samråd med sökande i sin hemkommun. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015. 

- Ansökan om statsbidrag får verksamhet med Personliga ombud. 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län, samhällsutvecklingsenheten 
Enl<öpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen 
Avdelningschef får Stöd till äldre och funldionsnedsatta 
Enhetschef får socialpsykiatrin 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 24 Dn r 201 5/0004 7 

Dialog kring krav och utvärderingskriterier avseende 
förfrågningsunderlaget rörande upphandling av Pornona hus 2 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden godkänner kriterierna avseende förfråg
ningsunderlaget 

Sammanfattning 
Attenda har svarat får driften av Pornonas äldre boende, hus 2 sedan den l O 

september 2010. Avtalet löper ut den 31 december 2016 och kan då inte 
fårlängas ytterligare. 

Vård- och omsorgsnämnden uppdrog till förvaltningen att arbeta fram ett 
förfrågningsunderlag får upphandling av driften av Pornona hus 2. 

Förvaltningen presenterar de olika kriterierna i fårfrågningsunderlaget, kring 
vilka en dialog fårs. 
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