
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-27  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

  

Tid och plats Distans möte via Teams Kl. 15:00 måndagen den 27 april 2020, Håbo 

  
Beslutande  

Ledamöter, på distans Per-Arne Öhman (M), Ordförande 

Eva Staake (S), 1:e vice ordförande 

Kjell Dufvenberg (L) 

Inga Birath von Sydow (C), teknikfel frånvarande § 24, kl. 16:20-16:45 

Helene Cranser (S) 

Ingrid Andersson (S) 

Ann-Sofi Borg (SD) 

  
Övriga närvarande  

Ersättare, på distans Carl Adam Embretsén (KD), tjänstgörande ersättare § 24, kl. 16:20-16:45 

Marie Nordberg (MP) 

Lilly-Ann Strömberg (S), teknikfel, frånvarande från 16:43 till mötets slut 

16:56 

  

Tjänstemän, på distans Lena Fertig, nämndsekreterare 

Mats Ståhl Elgström, socialchef/förvaltningschef 

Erik Johansson, avdelningschef 

Elisabeth Lannergård, avdelningschef 

Maria Bertilsson, avdelningschef 

Emma Fahlström, ekonom 

 

  
Justering  

Justerare Helene Cranser (S) 

Dag och plats Torsdag 30 april 2020, Socialförvaltningens kansli 

Justerade paragrafer §§ 20-28 

  

  
Ajournering -- 

  

  

  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

 

 Lena Fertig 

Ordförande 
 

 

 Per-Arne Öhman (M) 

Justerare 
 

 

 Helene Cranser (S) 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-27  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 
  

Sammanträdesdatum 2020-04-27 
  

Datum för 

anslags uppsättande 2020-04-30 

Datum för 

anslags nedtagande 2020-05-23 
    

Förvaringsplats 

för protokollet Socialförvaltningens kansli, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Lena Fertig  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(13) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-27  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 20 Dnr 2020/00006  

Mötets öppnande 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar utse Helene Cranser (S) till justerare av 

dagens protokoll. 

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner 30 april att justera protokollet. 

3. Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagordningen med föreslagen ändring.  

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden öppnar dagens Team distans sammanträde med 

kontroll av närvaro. Val av justerare samt eventuell komplettering med övriga 

frågor. 

Inga övriga frågor anmäls. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Per-Arne Öhman (M) föreslår att de tre ordförandebesluten tas ut ur 

ärende Redovisning av delegationsbeslut och istället redovisas var för sig. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna val av justerare, dag att justera samt 

att ordförandebesluten redovisas var för sig och finner att så sker. 

 

______________ 

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(13) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-27  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 21 Dnr 2020/00005  

Informationspunkt på nämnden 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.    

Sammanfattning 

Ordförande informerar att nämnden återgår till kommande mötesdatum enligt 

tidigare antagen mötesplanering. Nästa nämndmöte genomförs därmed den 12 maj. 

Med anledning av rådande coronasmitta genomförs såväl det mötet som 

efterföljande som Teams-möten fram till dess att annat meddelas.  

2020-04-23 § 5 har krisledningsnämnden beslutat att överta arbetsmiljöansvaret 

från vård- och omsorgsnämnden under pågående kris. Krisledningsnämnden 

delegerar ansvaret för arbetsmiljöuppgifter inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamheter till krisledningschef. Arbetsmiljöansvaret återgår till vård- och 

omsorgsnämnden när krisledningsnämnden så beslutar. 

Dagsläget 2020-04-27 är följande om Corona situationen i Håbo. Information är 

svår att ge då den ändras från dag till dag och många gånger från timme till timme. 

Följande är en sammanfattning av dagens information och frågor 

 Förvaltningsledningen träffas varje dag för avstämning. Lägesbilden som 

kommer fram förmedlas sen vidare till kommundirektören, tillika 

krisledningschef. 

 Sen räkningen påbörjades har 12 brukare bekräftats smittade varav 6 har avlidit. 

I dagsläget finns 6 brukare med konstaterad smitta, alla på särskilt boende. 

 30 medarbetare har testats för covid 19, varav 11 har konstaterats smittade. 

 Tester är läkarrekommendation som går på remiss. Kommunen föreslår 

personer som ska testats, men det är läkaren som avgör om det blir en test eller 

inte. 

 Ingen brist på materialförsörjning, den betraktas som god utifrån 

Smittskyddsmyndigheten och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 Bemanningen är ansträngd men under kontroll. Särskilt ansträngt är det på 

särskilt boende, hemtjänst och till viss del LSS verksamheterna. 

 Personal som är sjukskrivna av rädsla och oro erbjuds krisstöd i form av samtal. 

 Det är Länsstyrelsen som samordnar hur kommunerna i länet ska arbeta med 

smittskyddsfrågor. Alla kommuner i länet ska följa Smittskyddsmyndighetens 

och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bland annat har det bestämts 

att länets kommuner solidariskt ska dela med sig av skyddsmaterial om det blir 

brist hos någon kommun. 

 Det är Krisledningsstaben sköter upphandling, förvaltningen har förmedlat dit 

en önskan om avtal med ASPA Plast i Bålsta som kan tillverka visir. 

 På samma ställe får 400 liter handsprit förvaras, köper kommunen in mer än så, 

måste handspriten förvaras på olika ställen, utifrån brandrisk. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(13) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-27  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 21 Dnr 2020/00005  

Partsamverkan i Socsam den 2020-03-24 har utgått samt även kommande möten i 

Socsam ställs in tills nya direktiv från personalavdelningen skickas ut.  

Avdelningschef Erik Johansson har inget nytt att informera om gällande 

byggprocessen av nya äldreboendet, den löper på. 

Avdelningschef Maria Bertilsson informerar att en plats på särskilt boende har 

köpts, tio köpta platser på korttidsboende, det är sju personer som väntar på 

demensboende och fyra personer på somatiskt boende. Det finna några tomma 

platser på särskilt boende som förvaltningen behöver ha som buffert med anledning 

av corona situationen. En person har väntat längre än 3 månader på särskilt boende. 

Ann-Sofi Borg (SD) efterfrågar igen verksamhetsberättelser. Förvaltningschef 

informerar att han tagit beslut att verksamheterna inte ska skriva några utifrån en 

redan ansträngd arbetsbelastning. Dock kan kanske vissa redan vara klara innan det 

beslutet togs. 

Protokollsanteckning 

Ann-Sofi Borg (SD) vill ha till protokollet att förvaltningen lovat översända de 

verksamhetsberättelser som redan finns klara. 

______________ 

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(13) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-27  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 22 Dnr 2019/00049  

Avvikelserapport, årsrapport år 2019, hälso- och sjukvård och social 
omsorg 

Beslut 

1. Vård och omsorgsnämnden godkänner rapporten om avvikelser hälso- och 

sjukvård och social omsorg år 2019.    

Sammanfattning 

Antalet avvikelser har ökat något jämfört föregående år till totalt 2233 stycken. Av 

det totala antalet fall har 12 medfört en fraktur för patienten, varav nio har inträffat 

på särskilt boende för äldre. Det är totalt en minskning jämfört föregående år då 16 

fallhändelser medförde en fraktur för patienten. Dock oförändrat antal på särskilt 

boende för äldre. Antalet personer som drabbats av tryckskador i vår verksamhet 

har ökat markant. En översyn kommer att ske hur det förebyggande arbetet bedrivs. 

Antalet avvikelser som inträffat hos andra vårdgivare har också ökat markant, 

nästan en fördubbling. Flertalet berör utskrivningsprocessen, och då främst risker 

kring att personen inte ska få nödvändig hälso- och sjukvård efter sjukhusvistelse.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 4430, daterad 2020-01-28. 

– Årsrapport avvikelser hälso- och sjukvård och social omsorg år 2019, nr 4436. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna Avvikelserapporten för år 2019 och 

finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Socialchef, närvarande på sammanträdet 

Avdelningschef för stöd till barn, unga och vuxna, närvarande på sammanträdet 

Avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta, närvarande på sammanträdet 

Avdelningschef för samverkan, kvalité och utveckling, närvarande på sammanträdet 

Verksamhetschef Camilla Engholm, Pomona hus 2, Humana 

Verksamhetschef Mona Lindström, Buurtzorg hemtjänst     
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 Sammanträdesdatum  

 2020-04-27  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 23 Dnr 2020/00019  

Allmänna villkor för kundvalet LOV inom hemtjänst, uppdateras 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner revideringarna och beslutar att 

Allmänna villkor för kundvalet LOV inom hemtjänst år 2020 ersätter tidigare 

avtalsvillkor från år 2017.     

Sammanfattning 

Förvaltningen har reviderat kundvalsvillkoren enligt följande punkter: 

 Tjänstetitel ersätter namn  

 Uppdatering av antal kommuninvånare 

 Borttag av Team för trygg hemgång vid utskrivning från slutenvård 

 Borttag av insats sammanhängande hemtjänst 

 Avgiftsfri avlösning i hemmet, ändrat från tio timmar till tjugo timmar utifrån 

tidigare nämndbeslut 

 Uppdatering av timpris i tabell för ersättning 

 Ändring av faktureringsadress  

 Uppdatering av laghänvisningar   

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 4523, daterad 2020-03-10. 

– Allmänna villkor för Håbo kommun inom kundval nr 4503, daterad 2020-03-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna revideringen av Allmänna villkor 

och finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Enhetschef för biståndsenheten 

Hemtjänst Kärnhuset  

Hemtjänst Buurtzorg    

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(13) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-27  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 24 Dnr 2020/00008  

Ekonomiuppföljning, månadsuppföljning februari år 2020 

Teknikfel - Inga Birath von Sydow (C), frånvarande, kl. 16:20-16:45, tjänstgörande 

ersättare Carl-Adam Embretsén, kl. 16:20-16:45. Ersättare Lilly-Ann Strömberg (S), 

teknikfel, frånvarande från 16:43 till mötets slut 16:56 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomiuppföljningen per februari 2020. 

2. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till kommande 

uppföljningar återkomma med förslag på åtgärder för att prognosen ska vara i 

balans med budget.    

Sammanfattning 

Vård och omsorgsnämnden lämnar vid första uppföljningen för året en prognos på ett 

underskott om cirka 3,6 miljoner kronor. De verksamheter som prognostiserar högre 

kostnader än budgeterat är; köpt korttidsboende SoL, köp av hemtjänst, hemtjänst natt och 

särskilt boende LSS. Lägre kostnader återfinns för köp av särskilt boende SoL äldre.  

För att nå budget har förvaltningen påbörjat arbetet med åtgärder motsvarande 2,5 miljoner 

kronor i form av en översyn av organisation samt schema och bemanning. Syftet med 

åtgärderna är att respektive verksamhet ska få de löpande kostnaderna att rymmas inom 

tilldelad budgetram. Inkluderas de planerade åtgärderna redovisas ett resultat på ett 

underskott om 1,1 miljon kronor. Förvaltningen kommer framöver att presentera förslag 

för att åtgärda det resterande underskottet. Den lämnade prognosen innehåller osäkerheter. 

En stor osäkerhet är det nu rådande coronaviruset (Covid-19). Prognosen är också lämnad 

tidigt på året vilket generellt medför en osäkerhet kring förväntade volymer.  

Uppföljning 

Uppföljning sker enligt de ekonomirutiner som beslutats i ekonomistyrprinciperna. Enligt 

ekonomistyrprinciperna ska en åtgärdsplan (för att vara i balans med budget) redovisas.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 4533, daterad 2020-03-24. 

– Ekonomiuppföljning februari nr 4532, daterad 2020-03-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna ekonomiuppföljning för februari 2020 

och finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen för kännedom  
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 Sammanträdesdatum  

 2020-04-27  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 25 Dnr 2020/00003  

Redovisning av delegationsbeslut år 2020 

Beslut 

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

perioden 2020-02-18 – 2020-04-21 är redovisad.     

Sammanfattning 

Delegationsbeslut att redovisa för perioden: 

 Delegationsbeslut nr 4524 – Protokoll, återrapporterade delegationsbeslut 

enskilda ärenden 

 Delegationsbeslut nr 4560, dnr 2020/00003 – anmälan om missförhållanden 

Lex Sara, brister i samordning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna att delegationsbesluten för perioden 

är redovisade och finner att så sker. 

______________ 

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(13) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-27  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 26 Dnr 2020/00001  

Redovisning av Ordförandebeslut - Vård- och omsorgsnämndens 
fysiska sammanträde 2020-03-31 ställs in 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att ordförandebeslutet är 

anmält om att ställa in nämndens fysiska sammanträde den 2020-03-31. 

Ärende 

Följande ordförandebeslut nr 4540, daterad 2020-03-24 med dnr 2020/00001 anmäls 

härmed till nämnden i enlighet med kommunallagens bestämmelser, kap 6 § 36. 

Bakgrund till ordförandebeslutet 

Under rådande pandemi och med uppmaning från regering och folkhälsomyndigheten 

ska fysiska möten undvikas för att minska risk för smittspridning tar ordförande i 

samråd med vice ordförande och med nämndens godkännande beslut om att ställa in det 

fysiska planerade nämndssammanträdet den 2020-03-31. Då flertalet av 

nämndsledamöterna tillhör riskgruppen är inte heller nämnden beslutsför. Ordförande 

vill därmed avvakta fullmäktiges beslut om att godkänna sammanträden på distans.  

Beslutsunderlag 

– Ordförandebeslut nr 4540., daterad 2020-03-24.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna att ordförandebeslutet kan anses som 

anmält och finner att så sker. 

______________ 
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 Sammanträdesdatum  

 2020-04-27  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 27 Dnr 2020/00012  

Redovisning av Ordförandebeslut - Patientsäkerhetsberättelsen år 2019 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att ordförandebeslutet är 

anmält gällande godkännande av patientsäkerhetsberättelsen år 2019. 

Ärende 

Följande ordförandebeslut nr 4544, daterad 2020-03-31 med dnr 2020/00012 anmäls 

härmed till nämnden i enlighet med kommunallagens bestämmelser, kap 6 § 36. 

Bakgrund till ordförandebeslutet 

Under rådande pandemi och med uppmaning från regering och folkhälsomyndigheten 

ska fysiska möten undvikas för att minska risk för smittspridning tar ordförande i 

samråd med vice ordförande och med nämndens godkännande beslut om att ställa in det 

fysiska planerade nämndssammanträdet den 2020-03-31. Då flertalet av 

nämndsledamöterna tillhör riskgruppen är inte heller nämnden beslutsför. Ordförande 

vill därmed avvakta fullmäktiges beslut om att godkänna sammanträden på distans.  

Utifrån att ordförande, vice ordförande och förvaltning var oviss om när nämnden 

kunde få klartecken om att genomföra antingen fysiska eller digitala sammanträden 

bedömdes det av vikt att få patientsäkerhetsberättelsen godkänd och finnas tillgänglig 

hos vårdgivaren i det fall den efterfrågas av medarbetare, medborgare, journalister 

etcetera. 

Beslutsunderlag 

– Ordförandebeslut nr 4544., daterad 2020-03-31.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna att ordförandebeslutet kan anses som 

anmält och finner att så sker. 

______________ 
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 Sammanträdesdatum  

 2020-04-27  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 28 Dnr 2019/00001  

Redovisning av Ordförandebeslut - Former för vård- och omsorgs-
nämndens digitala möten 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att ordförandebeslutet om 

formerna för nämndens möten på distans är anmält. 

Ärende 

Följande ordförandebeslut nr 4554, daterad 2020-04-21 med dnr 2019/00001 anmäls 

härmed till nämnden i enlighet med kommunallagens bestämmelser, kap 6 § 36. 

Bakgrund till ordförandebeslutet 

Kommunfullmäktige antog 2020-04-14 § 37 med omedelbar justering nytt 

reglemente för Håbo kommuns nämnder/styrelse, enligt krisledningsnämndens 

förslag att tillåta sammanträde på distans. Fullmäktige delegerade till ordförande i 

nämnder och styrelser att med ordförandebeslut anta vilka former som ska gälla för 

möten på distans. 

Ordförande antog med ordförandebeslut formerna för vård- och omsorgsnämndens 

möten på distans. Formerna finns redovisade i dokument Arbetsordning för 

distanssammanträden nr 4556, daterad 2020-04-21 med dnr 2019/00001. 

Beslutsunderlag 

– Ordförandebeslut nr 4554, daterad 2020-04-21. 

– Arbetsordning för distanssammanträden nr 4556, 2020-04-21.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna att ordförandebeslutet kan anses som 

anmält och finner att så sker. 

______________ 
 

 

 


