
HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-10-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Datum och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordfårande 

Justerare 

18:00, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Lisbeth Bolin (C), ordfårande 
Helen Embrets?m (KD) 
Eva Staake (S) 
Per-Arne Öhman (M) 
Helene Cranser (S), frånvarande 
Mmia Anneli (S) 
Plijo Thonfors (SD) 

Ingvar Nilfjord (FP) 
Ulrika Wallin (MP), frånvarande 
Ingrid Andersson (S) 
Birgit Ericsson (V) 
Sjunne Green (B å p) 

Catrin Josephson, tillfårordoa fårvaltningschef 
Raija Honkanen, avdelningschef 
Lena F e1tig, nämndsekreterare 
Marie Lindeberg, ekonom,§§ 94-98 
Sofie Davidsson, enhetschef, §§ 94-95 

Eva Staake (S) 

2015-10-12, Idoekan 16:00, Socialfårvaltningens kansli 

§§ 94-.1-Q-t' \03 

--- ---··---· 

LisbothB~ 

K_:-______________ _ 
E~~-~lce (S) 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-10-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum får 
anslags uppsättande 

Fönratingsplats 
får protokollet 

Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Vård- och omsorgsnämnden 

2015-10-06 

Datumfår 
2015-10-12 anslags nedtagande 2015-11-05 

Socialfårvaltningen, Håbo kommun 

r~~ ................. .............. ...................................... ........ ............. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-10-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 94 Godkä1mande av dagordning 

§ 95 Presentation av verksamheten Pornona samt Sofie Davidssons övriga verksamheter 

§ 96 Infom1ation från förvaltningen 

§ 97 Rapport avvikelser under maj till augusti år 2015 

§ 9 8 V år d- och omsorgsnämndens delårsbokslut per 31 augusti 2015 

§ 99 Redovisning av inkomna synpunkterjanuari - augusti år 2015 

§ l 00 Redovisning av delegationsbeslut, flyttas till sammanträdet i november 

§ l O l Å tetTapportering rörande fårsök med ej biståndsbedömd trygghetsplats 

§ 102 Övrig fråga- Gratis avlastning till anhöriga 

§ 103 ÖVlig fråga- Arbetsbeskrivning får anhörigcenter 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr[Hnr] 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 94 

Godkännande av dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-10-06 

Dagordningen kompletteras med följande punlcter under övriga frågor: 

Beslut 

A v lastning till anhö1iga 
Arbetsbeskrivning får anhörigkonsulent 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordning. 

Notering till protokollet 
Inbjudan till seminarium - Välfärdstelmik i vardagen - har dels lämnats i 
samband med nämndsledamöternas respektive gruppmöte och dels på 
nämndens arbetsutskott. Nämndens ordförande och en tjänstemanfrån för
valträngen kanuner att delta. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.687 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-10-06 

Presentation av verksamheten Pornona samt Sofie Davidssons 
övriga verksamheter 

Sofie har jobbat i Håbo kommun som enhetschef i cirka l år med ansvar för 
verksamheterna äldreboendet Pomona hus 4, Pornona Restaurang, dagverk
samhet samt äldreboendets reception och vaktmästeri. 

Sofies driver ett hälsofrämjande ledarskap. Hon arbetar mycket med att för
stärka och förbättra. Ser samspelet mellan brukare och medarbetare som en 
process. 

Utmaningar framöver är att tillgodose den yngre-äldre generation som nu 
kan stå redo att bosätta sig på Pomona. Hon vill göra äldreboendet mer mo
dernt, att sysselsättningar inte bara behöver vara det traditionella som till 
exempel dragspelsmusik och bingo. Att vmje boende ska :fa tillgång till Wifi 
i sina lägenheter och inte bara i allmänna utrymmen. 

Sofie berättar också om köket på Pomona. Bland annat att det är mycket re
surslaävande att hantera matlådor. 

En annan utmatning för Sofie är rekryteringar. Håbo kommun som arbetsgi
vare har uttalat, både som rekommendation och som önskemål att de sö
kande till tjänster inom äldreboendena ska minst ha undersköterskeutbild
ning. Sofie kan tänka sig att också titta på andra meriter, som till exempel 
Hälsopedagoger, men kan också tänka sig att erbjuda anställning om de sö
kande har hjärta och själ på rätta stället. Sofie säger att det är svårrekryterat 
till Håbo kommun, men säge~ också att det är svå1i att veta vad som ska gö
ras för att Håbo kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare. 

Beslut 

l. V år d- och omsorgsnämnden tackar för presentationen. 

JUSTERARE ~ 

~ 1 6 1 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.687 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 96 

Information från förvaltningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-10-06 

Avdelningen Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
• Information laing hur stimulanspengarna får äldreomsorgen kan 

användas. 
• Presentation av fårändrad organisation inom avdelningen. 
• Avtal med privat utfårare Attenda går ut år 2016. 

Avdelningen för Stöd till vuxna 
• Utvärdering av kostnadsutvecklingen inom färdtjänst pågår, jämfårelse mellan 

2014 och 2015 samt bedömning av ur samålmingsmodellen fungerar. 
• Riktlinjerna får färdtjänst ses över avseende färdtjänst i annan kommun. 
• Kundvalsvillkoren ses över och vissa mindre fårslag på fårändringar kommer 

inom kort. 
• Riktlinjer får biståndsbedömning ses över och fårslag på fårändring av beviljad 

tid kommer inom kort. 
• Rekrytering av system- och verksamhetscontroller pågår. 
• Rekrytering pågår av ytterligare en biståndshandläggare med delad tjänst mellan 

SoL, Socialtjänstlagen och LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktions
nedsatta. 

• Arbetet har påbö1jats med att implementera ÄBIC modellen (äldres behov i 
centrum). 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar får informationen. 

JUSTERARE ~ EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Jw ib 
Nr 2015.687 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-10-06 

Rapport avvikelser under maj till augusti år 2015 

Sammanfattning 
Antalet avvikelser har minskat något jämfårt med fåregående period. Dock 
har antalet h-yckskador ökat från två till sju denna period. Ä ven antalet fall 
som medfårde en fraktur får brukaren/patienten har ökat, från en till sex 
denna period. Orsaken kan delvis bero på en ökad benägenhet att rapportera 
trycksår som avvikelser. Bristande kommunikation mellan fårra enhetsche
fen på daglig verksamhet och personalen medfårde brister i omsorgen får en 
brukare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-14, VON nr 2015.638 

- Rappmi, daterad 2015-09-14, VON nr 2015.610 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Beslut expedieras till: 
Berörda chefer inom Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Verksamhetschef, Attenda AB, Pornona hus 2, privat äldreboende 
Enhetschef, Rindlags Hem1jänst & Service AB, privat hemtjänst 
Verksamhetschef, Grannvård Sverige AB, privat hemtjänst 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.687 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-10-06 

Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut per 31 augusti 2015 

Sammanfattning 
Förvaltningenprognostiserarett underskott om 638 tkr för vård- och Offi

sorgsnämnden vid årets slut. Den huvudsakliga anledning till det är högre 
kostnader än budgeterat för personlig assistans som redovisar ett underskott 
med drygt l 000 tkr. Ett annat område är köp av hemtjänst som redovisar ett 
underskott om 4 705 tkr, vilket till del beror på höjningen av ersättningen 
till utförarna men också på fler brukare, varav flera med mycket insatstid. 

Nämnden uppfyller i huvudsak de mål och nyckelindikatorer som beslutats 
för nämndens verksamhet. Dock lyckades verksamheten inte med att få ett 
ökat förtroende i statistiska centralbyrån (SCB) medborgarundersölming där 
resultatet minskade från 57 till 56. Detta är visserligen inom den statistiska 
felmarginalen och förtroendet är fortfarande högre än rikssnittet 

Inom verksamheten har det under året skett flera effektiviseringar som har 
positiva ekonomiska effekter. En minsiaring har skett med l ,3 årsarbetare 
inom äldreomsorgen och bemanningen är ändå fortsatt god. Vidare har det 
skett en minsirning med 1,0 enhetschef genom en omfördelning av uppdrag. 
På Dalvägens gtuppboende har man ökat antalet brukare med 25% med bi
behållen personalstyrka. 

När det gäller underskottet om 638 tkr kommer förvaltningen att arbeta för 
att minska detta så mycket som möjligt främst genom att vara återhåll
samrna med att tillsätta timvikarier i vården och i övrigt vara så återhåll
samma som möjligt med kostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-23, VON 2015.664. 

- Delårsrapport, daterad 2015-10-05, VON 2015.2015.656. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens del
årsbokslut per 31 augusti 2015 och överlämna denna till kommun
styrelsen. 

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att vidta de 
åtgärder som är möjliga för att minimera underskottet. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.687 



HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 99 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-10-06 

Redovisning av inkomna synpunkter januari - augusti år 2015 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2010-06-14, §54 policy for synpunktshanteting. 
Syftet med synpunktshantering 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 kum1a ge politiken 
en återkoppling på vad våra kommuninvånare tycker och hur de upplever 
kommunens service och åtaganden. 

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

Ärendebeskrivning 
Rapporten sammanställer inkomna synpunkter, såsom förslag, beröm och 
klagomål tillsammans med genomförda eller planerade åtgärder. 

Socialförvaltningen redovisar sin rapport, pelioden2015-01-0l - 2015-08-
31 i samband med delårsbokslutet for år 2015. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-29, m VON 2015.654. 
- Rapport, daterad 2015-09-29, m VON 2015.654 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av inkomna synpunkter for 
perioden 2015-01-01-2015-08-31, och överlämnar rapporten till 
kommunfullmäktige. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.687 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 100 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-10-06 

Delegationsbesluten studerades individuellt i den pärm som fanns med vid 
sammanträdet. 

e Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda får perioden 
2015-08-21-2015-09-23, avseende fårdtjänst/riksfårdtjänst, bistånd 
äldreomsorg enligt SoL samt bistånd funktionsnedsatta enligt LSS och 
LASS. 

SoL - Socialtjänstlagen 
LSS- Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta 
LASS - Lagen om assistansersättning 

Ärendegång 
Pänn med delegationsbeslut var inte med vid dagens sammanträde. 

Selcreterare fårslår att ärendet bordläggs till nänmdens sammanträde i 
november. 

Ordfårande finner att fårslaget godkänns. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnänmden beslutar att bordlägga ärendet till nänmdens 
sammanträde i november. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.687 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-10-06 

Aterrapportering rörande försök med ej biståndsbedömd trygg
hetsplats 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2015-04-07 § 41 att förvaltningen 
skulle återkomma med en utvärdering gällande försöket med ej biståndsbe
dömda trygghetsplatser. Utvärderingen skulle gälla för tiden l maj till 30 
juli. 

Avdelningschef för Stöd till äldre och funktionsnedsatta lämnar muntlig 
rapport om att försöket med de ej biståndsbedömda trygghetsplatserna inte 
har fungerat så som det var tänkt. 

I diskussion framförs att anhöriga bör ha rätt till avlastning. 

Beslutsunderlag 
- Vård- och omsorgsnämndens beslut 2015-04-07 § 41. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar för den muntliga rapporten gällande 
försöket med ej biståndsbedömd trygghetsplats, därmed avslutas ären
det. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.687 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 102 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-10-06 

Övrig fråga- om gratis avlastning till anhöriga 

Y r kandet överlämnas i samband med före gående ärende, paragraf § l O l. 

Yrkande 
Eva Staake (S) yrkar skriftligt med stöd av (V) att - Personer som vårdar 
sina anhöriga ska ha rätt till48 timmars gratis avlastning varannan månad, 
att gällafi·ån och med 2015-12-01. 

Yrkandet forumleras genom att först får förvaltningen i uppdrag att utreda 
ett eventuellt införande med gratis avlastning genom att ta fram en detalje
rad utredning med kostnader och konsekvenser. 

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisbeth Bolin (C) ställer yrkandena under proposition och finner 
att dessa godkänns. 

Beslutsunderlag 
- Vård- och omsorgsnämndens beslut 2015-04-07 § 41. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i nytt ärende uppdra till förvalt
ningen att återkomma till nämnden i december 2015 med en detaljerad 
utredning utifrån Eva Staakes (S) yrkande. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utredningen ska itmehålla en 
detaljerad beshivning av kostnader och konsekvenser. 

Beslut expedieras till: 
A v delningschef för Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Socialchef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.687 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 103 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-10-06 

Övrig fråga - arbetsbeskrivning för anhörigcenter 

Sammanfattning 
Ordförande Lisbeth Bolin (C) salmar att nämnden inte får några rapporter 
från anhörigcenter. 

Beslutsgång 
Ingrid Andersson (S) föreslår att nämnden bjuder in anhörigkonsulent till 
nämnden i november 2015. 

Ordförande finner att förslaget godkänns. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att till nämnden i november 2015 
bjuda in anhörigkonsulenten. 

Beslut expedieras till: 
Anhörigcenter 

JUSTERARE ~ 

4 16 1 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.687 
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