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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-02 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 62 Dnr 2018/00001 

Information från förvaltningen 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnänmden tackar för informationen. 

Inbjudna 
A vgiftshandläggare Annika Mesaros och Beatrice Haglund informerar 

nänmden om arbetet med avgifter som rör hemtjänst, särskilt boende samt 
insatser inom hälso- och sjukvård. 

Annika poängterar att det är till fördel för brukaren själv om blanketten 
inkomstförfrågan fylls i och länmas in. Avgiften kan då mer exakt beräknas 
till gällande nivå. 

Socialchef Thomas Brandell informerar 
Socialförvaltningens övergripande samverkansgrupp länmade inga yrkanden 
på mötet 2018-10-01 över de ärenden nänmden har att besluta om på dagens 
sammanträde. 

I Uppsala Län har arbetsgruppen för Trygg och Effektiv Utskrivning 
(TOEU) uppdragit åt inRikta att följa upp hur arbetet med utskrivningar i 
länet utvecklats. Slutrapporten har delgivits nänmden via kallelsen. 

Förvaltningen har träffat E.on med anledning av sommarens strömavbrott den 
26 juni. Orsaken till str·ömavbrottet var Vattenfalls stanmät. Socialchef 
berättar också om pe1manent reservkraftverk och nackdelen med att ha flera 
telefonoperatörer på samma mast. Risk för fler strömavbrott ökar genom ökad 

byggnation i Håbo samt ombyggnationer av fibernät där en av anledningarna 
kan vara söndergrävda ledningar. Det har beslutats att Håbohus anskaffar och 

installerar reservkraft för boendena Dalängen och Pomona. Inriktningen är att 
göra motsvarande för boendet Solängen där fortsatta diskussioner pågår med 
kommunens fastighetsavdelning. Behovet beaktas även i samband med 
bygget av det nya äldreboendet vid Kyrkcentrum. Fortsatta diskussioner förs 
för att säkra upp kommunens äldreboenden vid strömavbrott. 

Flera sjuksköterskor i kommunala hemsjukvården kommer att sluta. 
Anledningen är inte otrivsel utan kan vara att man utbildat sig till 
distriktssköterska, konuner närmare hemmet eller minskad helgtjänstgöring. 
Förvaltningen kommer därmed att genomföra en översyn över hela 
sjuksköterskeorganisationen samt även utreda om den särskilda satsningen 
socialsekreterarna har även kan gälla för sjuksköterskor. 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-02 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 62 Dnr 2018/00001 

SOU, Statens offentliga utredningar har överlämnat remiss gällande God 

och nära vård - En primärvårdsreform, SOU 2018-39. Dokumentet mejlas 
till nänmden för genomläsning. Remissvar läim1as till nämnden i november. 

Tre väntar på särskilt boende för dementa. Äldreboendet Pomona är 
fullbelagt och ingen väntar på boende. Kmitidsboendet är fullbelagt med 
undantag av några vakanta platser vissa veckor. 

Förvaltningen och fastighetsavdelningen har tittat på olika lösningar för att 

boenden på Solängens plan 2 kan komma ut till trädgården på ett enkelt sätt. 
Avdelningschef Etik Johansson meddelar nu att en hiss i varje ände av 
huskroppen, istället för balkongerna kan bli ett möjligt alternativ. 

Rekrytering av ny enhetschef till bistånds bedömarna är nu klar. 

Rekrytering av ny nämndsekreterare/närvårdsstrateg är nu klar. 

Äldreplanen är nu på remiss till KPR, kommunala pensionärsrådet och till 
KHR, kommunala handikapprådet. Planen är planerad att lämnas till nämnd 
i februari 2019. 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-02 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTE RARE 

VON§ 63 Dnr 2018/00032 

Avvikelserapport april-augusti 2018, hälso- och sjukvård och 
social omsorg 

Beslut 

1. Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna rappo1ien. 

Sammanfattning 
Under perioden har två klagomål på brister i vården och omsorgen lämnats 
till förvaltningen. Ett annat ärende om brister i omsorgen har resulterat i en 
anmälan enligt Lex Sarah. Det totala antalet avvikelser är något högre än 

motsvarande peliod fötrn året. Två personer har drabbats av frakturer i 
samband med fall och sex personer har fått trycksår, varav tre från andra 
enheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-17, nr 3266 

- Avvikelserapp01i aplil- augusti år 2018, nr 3268 

Beslutet skickas till: 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
Enhetschefer för vård och omsorg 
Verksamhetschef för Gram1Vård 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 64 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-02 

Dnr 2018/00050 

Uppdrag, projektering av nya LSS-bostäder i Håbo kommun 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att påbörja 
projekte1ingen av nya LSS- bostäder i enlighet med förvaltningens förslag 

Sammanfattning 
Förvaltningen uppdaterar fortlöpande sin analys av framtida behov inom 
nämndens verksamheter för att i tid kuru1a ha förutsättningar på plats för 
verkställighet av beslut enligt socialtjänstlagen eller LSS (Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade). 

Ärende 
Den verksamhet som behöver längst framförhållning är av naturliga skäl de olika 
boendeformer som lagarna omfattar. Det är inte möjligt att invänta ansökningar, 
utredningar och redan fattade biståndsbeslut om boende innan projekte1ing 
sta1ias upp eftersom det då skulle dröja flera år innan de berörda 
kommuninvånarna skulle få sina insatser verkställda. 

Boenden enligt 9 § 9 LSS 
Det finns två former av bostad med särskild service för vuxna. En gruppbostad 
kan erbjudas personer som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad, att det 
är nödvändigt att personal finns till hands hela tiden. Gruppbostaden består av ett 
mindre antal lägenheter som är samlade kiing gemensamma utrymmen. En fast 
personalgrupp ska täcka de boendes hela stödbehov inklusive fritids- och 
kulturella intressen. 

En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam 
service och en fast personalgrupp. Lägenheterna är i regel anpassade efter den 
enskildes behov och ligger oftast i samma eller la'ingliggande hus. Varje boende 
ska erbjudas dygnet-runt-stöd i den egna lägenheten i den omfattning som han 
eller hon behöver. 

Framtida behov 
Förvaltningen har gjmi en översyn av redan kända ungdomar eller unga vuxna 
som har pågående insatser enligt LSS men ännu bor hemma med sina föräldrar. 

I flera fall finns redan en uttalad tidsplanering från anhöriga om när eget 
boende kommer att bli aktuellt. I andra fall har sannolika antaganden gjorts 
utifrån beprövad erfarenhet. Sanunanfattningsvis kan förvaltningen konstatera 
följ ande behov: 

Driftstali hösten 2020: en gruppbostad LSS 6 platser: 
Driftstali hösten 2022: en servicebostad LSS 10 platser 
Driftstart hösten 2023: en gruppbostad LSS 6 platser 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-02 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 64 Dnr 2018/00050 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
LSS är en rättighetslag, vilket innebär att en ansökan måste beviljas om behov 
föreligger som inte redan är tillgodosedda. Besluten måste verkställas, antingen 

externt eller inom kommunen så kostnaderna går inte att undvika. 
D1iftskostnadema är dock något lägre än kostnaden av att köpa samma antal 
platser hos annan leverantör utanför kommunen. Efter igångsatt projektering 

kan investeringskostnaden beslcrivas i kommande verksarnhetsanalyser och 
budgetunderlag. 

D1iftskostnadema kan, översiktligt, beslcrivas vara i nivå med den nya 

servicebostad och de nya gruppbostäder som tas i drift under 2019. Där är 
helårseffekten beräknad till cirka 6 200 tkr (servicebostad insprängd i 
flerbostadshus) samt 5 800 tkr (gruppbostad med 6 platser). Detta ska bara ses 
som ett riktvärde och kommer att beräknas närmare av förvaltningen i samband 
med den kommande projekteringen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-18, m 3267 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 
Avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-02 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 65 Dnr 2018/00027 

Delårsrapport per 31 augusti 2018 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkämrn förvaltningens delårs
uppföljning per augusti 2018. 

2. Vård- och omsorgsnämnden uppmanar förvaltningen att vara återhållsam 
med kostnader för att minska det prognostiserade underskottet. 

Sammanfattning 
Nämnden redovisar ett prognostiserat underskott vid årets slut om drygt 2,4 
miljoner. De stora underskotten finns inom den kommunala hemtjänsten och 
inom särskild boende LS S. 

Inom hemtjänsten har de biståndsbedömda timmarna minskat mer än 
beräknat varför intäkterna förväntas bli betydligt lägre samtidigt som det 
inte gått att snabbt nog anpassa personalstaten till de lägre intäkterna. Ett 
stort arbete pågår med detta men kommer inte att få något större genomslag 
under innevarande verksamhetsår. 

Inom särskilt boende LS S har kostnaderna ökat framför allt beroende på köp 
av fler platser för barn och unga samtidigt som personalkostnaderna på 
Sjövägens gruppbostad ligger på en oacceptabelt hög nivå. 

De verksamheter som har störst överskott i prognosen är personlig assistans 
och hemtjänst i ordinärt boende. För personlig assistans beror överskottet på 

avslutade ärenden. Att hemtjänst i ordinäit boende redovisar ett överskott 
beror på lägre kostnader än förväntat för köp av hemtjänst. 

Vad gäller måluppfyllelse är det i dagsläget inte möjligt att göra en timlig 
bedömning eftersom flera av nyckelindikatorerna mäts under hösten och 
k01nmer att redovisas i årsredovisningen 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inom hemtjänsten pågår ett intensivt arbete med att anpassa personalstyrkan 
till de volymer av insatstimmar som verksamheten faktiskt har. I övrigt 
ko1nmer förvaltningen att vara så återhållsam som möjligt med kostnaderna 
för att i viss mån minska det prognostiserade underskottet. 

Beslutsunderlag 
Tjänstesla-ivelse, daterad 2018-09-20, dok.m 3270 

- Delårsrapport per 3 1 augusti2018, daterad 2018-09-20, m 3279. 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-02 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 65 Dnr 2018/00027 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter avslutad föredragning och efterföljande diskussion förslår 
Per- Arne Ölunan (M) att få noterat till protokollet att förvaltningen 
ska vara återhållsam med kostnader för att minska det 

prognostiserade underskottet. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden kan godkänna note1ingen 
till protokollet och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-10-02 

Dnr 2018/00003 

Redovisning av delegationsbeslut 2018 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten 
för perioden 2018-0 8-27 - 2018-09-24 är redovisade. 

Sammanfattning 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen 
alla beslut som fattats med stöd av delegation. Dessa finns sammanställda i 

den pärm som finns med på sanunanträdet och som kan studeras 
individuellt. Viss redovisning kan också ske muntligt i särskilda fall. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-20, dok.nr 3 23 1. 
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