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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 42 

Mötets öppnande 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 

Dnr 2020/00006 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar utse Ann-Sofi Borg (SD) till justerare av 
dagens protokoll. 

2. Vård- och omsorgsnärnnden godkänner onsdagen 17 juni att justera protokollet. 

3. Vård- och omsorgsnärnnden godkänner dagordningen. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden öppnar dagens Team distans sammanträde med kontroll av 
närvaro. Val av justerare samt eventuell komplettering med övriga frågor. 

Förslag till beslut 
Kjell Dufvenberg (L) anmäler övrig fråga om Palliativ vård eller geriatrisk vård med 
syrgas och dropp. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner val av justerare, dag att justera samt 
komplettera dagordningen med övrig fråga och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 43 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 

Dnr 2019/00001 

Fastställande av arbetsordning gällande distanssammanträden för 
vård- och omsorgsnämnden 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa arbetsordning daterad 2020-06-02 

gällande distanssammanträden. 

2. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att ordförandebeslutet nr 4674 är 
anmält i enlighet med § 40 hänvisat till § 39 i kommunallagen. 

Sammanfattning 

5(20) 

Ordförande i vård- och omsorgsnämnden har med ordförandebeslut nr 4674, daterad 
2020-06-02 beslutat om foimerna för distanssammanträden. Vård- och omsorgsnärnndens 
ordförande har i likhet med krisledningsnämnden och kommunstyrelsen antagit formerna 
till ny arbetsordning för vård- och omsorgsnäim1den. I och med detta har klaganden åter
tagit sin överklagan av vård- och omsorgsnämndens arbetsordning daterad 2020-04-21. 

Bakgrund till ordförandebeslutet 
Kommunfullmäktige antog 2020-04-14 § 37 nytt reglemente för Håbo kommuns 
nämnder/styrelse. Med stöd av delegation från fullmäktige antog ordförande 
fonnerna för vård- och omsorgsnämndens möten på distans den 2020-04-21. 

Därefter har klaganden överklagat flera nämnders och styrelses arbetsordning. 

Krisledningsnämnden beslutade 2020-05-28 om ny arbetsordning med exakt lika skrivning 
som finns i reglemente för Håbo kommuns nämnder. Syftet var att tillmötesgå klaganden 
och fortsätta möjliggöra distanssammanträden. Kommunstyrelsen ordförande har även 
fattat delegationsbeslut om att revidera KS arbetsordning på samma sätt som krislednings
nämndens och rekommenderar övriga nämndsordföranden att göra samma sak. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4675, daterad 2020-06-03 

Ordförandebeslut nr 4674, daterad 2020-06-02 
- Ny arbetsordning för distansmöten nr 4673, daterad 2020-06-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan fastställa arbetsordning daterad 2020-06-02 och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 44 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 

Dnr 2020/00020 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna riktlinje Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete att gälla från och med 2020-06-15. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ovan godkänd riktlinje ersätter tidigare 
riktlinje med datering år 2013. 

Sammanfattning 

6(20} 

All verksamhet som bedrivs inom socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade 
och hälso- och sjukvård är skyldiga att ha ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2011 :9). Ledningssystemet ska stödja verksamheterna i att planera, leda, kontrollera, följa 
upp, utvärdera och förbättra nämndens verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden fattade 
beslut 2019-06-12 § 80 att förlänga nämndens tidigare styrdokument för ledningssystem att 
gälla till och med 2020-05-31 och har nu att fatta beslut om en ny riktlinje. 

Ärendet 
Riktlinjen ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete definierar kvalitet inom 
nämndens verksamheter, ansvarsfördelning och ledningssystemets uppbyggnad. 
Ledningssystemet omfattar nämndens samtliga verksamheter. Utförare som arbetar på 
uppdrag av nämnden är skyldiga att uppvisa ett eget ledningssystem. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4651, daterad 2020-05-27 

Riktlinje nr454 l, daterad 2020-03-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ingrid Andersson (S) föreslår att det skrivs in ett förtydligande i stycke 6 på sidan 5 att 
det är fullmäktige som fastställt ekonomistyrprincipema. Inga andra förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner riktlinjen med föreslaget förtydligande 
och finner att så sker 

Protokollsanteckning 
Ann-Sofi Borg (SD) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: Reserverar mig emot 
beslutet på grund av att jag inte har tillgång till underlag på den detaljeringsnivå jag 
anser mig behöva för att kunna fatta beslut och hänvisar till nämndens ansvar för 
kvalitetsarbetet i stycke 6 på sidan 5 i riktlinjen. 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef närvarande på sammanträdet 
Berörda avdelningschefer närvarande på sammanträdet 

JUSTERARE 

Pö I�� I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 

Dnr 2020/00014 

Riktlinje för individuella hjälpmedel för kommunal hälso- och sjukvård 

Beslut 

1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagen revidering av riktlinje 
avseende individuellt förskiivna hjälpmedel inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Sammanfattning 
Hjälpmedelsförskrivning är en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Regioner och kommuner har 
som sjukvårdshuvudmän skyldighet, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), att ansvara 
för habiliterings- och rehabiliteringsinsatser som omfattar individuellt förskrivna 
hjälpmedel. Riktlinjerna tydliggör Håbo kommuns regelverk vid förskrivning av 
individuella hjälpmedel. De beskriver också hur vårdgivaransvaret är uppdelat i Uppsala 
Län samt hur organisationen för hjälpmedel ser ut i Håbo Kommun. Riktlinjerna ersätter 
tidigare riktlinje nr 1861, daterade 2016-07-20. 

Ärendet 

7(20) 

Förändringar i riktlinjerna innebär att tillfällig låna ut hjälpmedel tas bort med motivering 
att det inte är ett hälso- och sjukvårdsansvar att låna ut hjälpmedel för tillfälliga behov 
som vid resa, tillfälligt besök i kommunen och liknande. Att hjälpmedel för att äta och 
dricka, griptång och strumppådragare, (med undantag för kompression) tas bort med 
motivering att det inte krävs hälso- och sjukvårds kompetens att tillhandahålla dessa 
hjälpmedel samt att produkterna inte är spårbara vilket är ett krav. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förändringen bedöms kunna finansiera inom vård och omsorgsnärnndens budgetram. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4479, daterad 2020-05-25 
- Riktlinje nr 4478, daterad 2020-02-25 
- Protokollsutdrag 2020-05-12 § 31, information om föreslagna revideringar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner riktlinjen och finner att så sker. 

Protokollsanteckning 
Kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionsrättsrådet har haft möjlighet 

att från 2020-05-05 inkomma med synpunkter. Inga synpunkter har inkommit. 

Beslutet skickas till: 
Enhetschef för hälso-och sjukvård 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

?#' � I 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 46 

lnformationspunkt på nämnden 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 

Dnr 2020/00005 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för infonnationen. 

Sammanfattning 
Följande är en saimnanfattning av dagens information och frågor 

• Personal på alla nivåer som främst jobbar med Corona situationen börjar bli väldigt 
trötta. Semester är beviljad, dock inte möjligt att bevilja exakt efter önskemål. 

• Sjukfrånvaron är hög just nu vilket innebär att cirka 70% måste jobba och 30% kan 
gå på semester i motsats till under normala förhållanden då det i regel är 50% som 
jobbar och 50% är på semester. 

• Generellt kan sägas att läget är under kontroll för vård- och omsorgsnätm1dens 
verksamheter men det knepiga är att förvaltning som har två nämnder arbetar nu 
väldigt mycket med att för socialnämndens verksamheter försöka skapa 
förutsättningar för att ta hand om en stor ökning orosanmälningar och ansökan om 
ekonomiskt bistånd, etc. 

• Avdelningschef Erik Johansson informerar att inga enhetschefer har slagit lann om 
att det just nu ska vara många som slutar sina tjänster inom vårdboendena och eller 
hemtjänsten utifrån Ann-Sofi Borgs fråga om att hon hört att många nu slutar inom 
vårdboendena och hemtjänsten och undrar varför. 

• Möjligheten att göra om timanställdas anställningar till fast eller visstids anställning 
samt att säkerställa den psykosociala miljön under rådande omständigheter har 
kommunstyrelsen överlämnat som uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning att se 
över. 

• Partsamverkan sedan mars månad har endast skett med Komsam, kommunstyrelsens 
förvaltnings övergripande samverkansgrupp. Varje förvaltning har inför varje 
Komsam möte lämnat en lägesbild till kommundirektören. Den 2020-06-02 

bestämdes att från och med augusti 2020 återgår alla samverkansgrupper till sin 
ordinarie sammanträdesplan. Socialförvaltningen kommer dock fortsätta att ha 
regelbundna träffar med Kommunal under sommaren. 

• Tidplanen för budgetprocessen för år 2021 presenteras i en PowerPoint samt datum 
för inplanerade måldialoger. Förvaltningen med nämndens godkännande kommer 
till måldialog i september att bjuda in kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande i 
handikapprådet samt ordförande pensionärsrådet till den faktabaserade 
infonnationen. Underlaget PowerPoint presentation nr 4692 i ärende 2020100015. 

• Byggprocessen av nya äldreboendet löper på. 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

?C 1�71 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 46 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 

Dnr 2020/00005 

• Avdelningen för Stöd, vård och omsorg i egen regi har vidtagit många åtgärder för 
att säkra upp inför s01mnaren, bland annat förstärkt med både personal och chefer 
ifall ett eventuellt smitto utbrott inträffar. Avdelningschef vill understryka att alla 
fortsätter att hjälpas åt att sprida, att smitt faran inte på något sätt är över. Exempel 
på det är en närliggande k01mnun som under månadsskiftet maj/juni, en tre veckors 
period fick en explosion med uppemot 25 smittade Därför uppmanar avdelningschef 
till fortsatt stor försiktighet, att folkhälsomyndighetens rek01mnendationer följs samt 
fortsatt social distansering för att skydda våra äldre och funktionsnedsatta. 

• Kommunen köper 12 platser på korttidsboende utanför kommunen. Det är 9 
personer i kö för demensboende, varav 3 har väntat i över 3 månader och 6 personer 
i kö till somatiska platser. 

• Upphandling av närbelägna korttidsplatser är klar. Tilldelningsbeslut skickas ut 
denna vecka till anbudsvinnaren Villa ldun i Enköping. Övriga anbudsgivare kan 
inkomma med överklagan och därför kan inga placeringar påbörjas. Sker ingen 
överklagan kan Villa Idun ta emot direkt när överklagandetiden gått ut. 

• För att säkerställa plats har fyra korttidsplatser abonnerats under sommaren. 

• Stor arbetstryck även på avdelningen för Samverkan, kvalitet och utveckling där 
majoriteten av alla medarbetare antingen jobbar helt eller delvis med Covid-19 på 
olika sätt. Allt ifrån olika systemfrågor till omvärldsspaning till ta fram rutiner till 
utökad egenkontroll etc. Vissa kvalitetsarbeten måste hanteras och kan inte läggas åt 
sidan. Det som får stå still under Corona epidemin är utvecklingsarbetet. 

Beslutsunderlag 
- PowerPoint presentation nr 4692 i ärende 2020/00015 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner informationen och finner att så sker. 

JUSTERARE 

fO � I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 

Dnr 2019/00061 

Tillägg i delegationsordning/delegationsförteckning för år 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna tillägget i delegations
förteckningen att gälla från och med 2020-06-09. 

Sammanfattning 
Nämndens delegationsförteckning reglerar vem som är beslutsfattare i olika typer 
av beslut. I brådskande fall, där nämndens avgörande inte kan inväntas, kan 
nämnden delegera beslutanderätten till ordförande eller annan utsedd ledamot. 
Detta i enlighet med fullmäktiges beslut 2020-04-14 § 14 om reglemente för Håbo 
kommuns nämnder att en nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en aiman ledamot 
som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas 

Ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås att fatta beslut om ett tillägg i delegations
förteckningen, att vård- och omsorgsnämndens ordförande får delegation på att 
fatta ordförandebeslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 
inte kan inväntas. 

Besluts underlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4653, daterad 2020-05-27 
- Delegationsförteckning nr 4643, daterad 2020-05-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner tillägget och filmer att så sker.t 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef för Samverkan, kvalitet och utveckling 
Avdelningschef för Stöd, vård och omsorg i egen regi 
Avdelningschef för Barn, unga och vuxna 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 48 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 

Dnr 2020/00024 

Funktionsrätt Håbo ansöker om föreningsbidrag 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att under rådande Corona epidemi inte 
ställa krav på genomfört årsmöte och undertecknat årsmötesprotokoll 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag på 15 000 
kronor till Funktionsrätt Håbo för år 2020. 

Sammanfattning 
Vård och omsorgsnämnden har vid delårsuppföljningen 2020-05-12 en prognos på 
ett underskott om 9 miljoner kronor. Den lämnade prognosen innehåller stora 
osäkerheter. Den största osäkerhetsfaktom är vilka ekonomiska konsekvenser som 
den nu pågående pandemin covid-19 k01mner att medföra. 

Ärendet 
För att nå budget behöver förvaltningen arbeta med att hitta åtgärder för att nå 
tilldelad budgetram. Förvaltningen bedömer därför att bidrag inte kan delas ut till 
föreningen utifrån den mycket ansträngda situationen som pandemin covid-19 
medför. Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte 
fördela ut ett föreningsbidrag år 2020 till Funktionsrätt Håbo på 15 000 kronor med 
anledning av att vård- och omsorgsnämnden inte har en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4623, daterad 2020-05-19 
- Ansökan med bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per-Arne Öhman (M) föreslår att nämnden, under rådande Corona epidemi, inte 
ställer krav på genomfört årsmöte och undertecknat årsmötesprotokoll. 

Kjell Dufvenberg (L) yrkar avslag till förvaltningens förslag och yrkar att ansökt 
föreningsbidrag ska beviljas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna att inte ställa krav genomfört 
årsmöte och undertecknat årsmötesprotokoll och finner att så sker. 

Ordförande frågar om nämnden godkänner Kjell Dufvenbergs (L) yrkanden och 
finner att så sker. 

Protokollsanteckning 
Ann-Sofi Borg (SD) reserverar sig emot beslutet till fönnån för förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Funktionsrätt Håbo och förvaltningens ekonomiadministratör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 

Dnr 2020/00026 

Anhörigföreningen i Håbo ansöker om föreningsbidrag år 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att under rådande Corona epidemi inte 
ställa krav på genomfört årsmöte och undertecknat årsmötesprotokoll 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag på 15 000 
kronor till Anhörigförening för år 2020. 

Sammanfattning 
Vård och omsorgsnämnden har vid delårsuppföljningen 2020-05-12 en prognos på 
ett underskott om 9 miljoner kronor. Den lämnade prognosen innehåller stora 
osäkerheter. Den största osäkerhetsfaktom är vilka ekonomiska konsekvenser som 
den nu pågående pandemin covid-19 kommer att medföra. 

Ärendet 
För att nå budget behöver förvaltningen arbeta med att hitta åtgärder för att nå 
tilldelad budgetram. Förvaltningen bedömer därför att bidrag inte kan delas ut till 
föreningen utifrån den mycket ansträngda situationen som pandemin covid- 19 
medför. Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte 
fördela ut ett föreningsbidrag år 2020 till Anhörigföreningen i Håbo på 15 000 
kronor med anledning av att vård- och omsorgsnämnden inte har en budget i balans. 

Besluts underlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4625, daterad 2020-05-19 
- Ansökan med bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per-Arne Öhman (M) föreslår att nämnden, under rådande Corona epidemi, inte 
ställer krav på genomfört årsmöte och undertecknat årsmötesprotokoll. 

Ingrid Andersson (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag och yrkar att ansökt 

föreningsbidrag ska beviljas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna att inte ställa krav genomfört årsmöte 
och undertecknat årsmötesprotokoll och finner att så sker. 

Ordförande frågar om nämnden godkänner Ingrid Anderssons (S) yrkanden och 
finner att så sker. 

Protokollsanteckning 
Ann-Sofi Borg (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Anhörigföreningen och förvaltningens ekonomiadministratör 

JUSTERARE 

?& I� I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

1 2(20) 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 50 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 

Dnr 2020/00027 

Intresseföreningen Pomona ansöker om föreningsbidrag år 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att under rådande Corona epidemi inte 
ställa krav på genomfört årsmöte och undertecknat årsmötesprotokoll 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag på 20 000 
kronor till Intresseföreningen Pomona för år 2020. 

Sammanfattning 
Vård och omsorgsnämnden har vid delårsuppföljningen 2020-05-12 en prognos på 
ett underskott om 9 miljoner kronor. Den lämnade prognosen innehåller stora 
osäkerheter. Den största osäkerhetsfaktom är vilka ekonomiska konsekvenser som 
den nu pågående pandemin covid-19 kommer att medföra. 

Ärendet 
För att nå budget behöver förvaltningen arbeta med att hitta åtgärder för att nå 
tilldelad budgetram. Förvaltningen bedömer därför att bidrag inte kan delas ut till 
föreningen utifrån den mycket ansträngda situationen som pandemin covid-19 
medför. Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnärnnden beslutar att inte 
fördela ut ett föreningsbidrag år 2020 till Intresseföreningen Pomona på 20 000 
kronor med anledning av att vård- och omsorgsnämnden inte har en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4626, daterad 2020-05-19 
- Ansökan med bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per-Arne Öhman (M) föreslår att nämnden, under rådande Corona epidemi, inte 
ställer krav på genomfört årsmöte och undertecknat årsmötesprotokoll. 

Kjell Dufvenberg (L) yrkar avslag till förvaltningens förslag och yrkar att ansökt 
föreningsbidrag ska beviljas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna att inte ställa krav genomfört årsmöte 
och undertecknat årsmötesprotokoll och finner att så sker. 

Ordförande frågar om nämnden godkänner Kjell Dufvenbergs (L) yrkanden och 
finner att så sker. 

Protokollsanteckning 
Ann-Sofi Borg (SD) reserverar sig emot beslutet till fönnån för förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Intresseföreningen Pomona och förvaltningens ekonomiadministratör 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 

Dnr 2020/00028 

Bålsta FBC Mix ansöker om föreningsbidrag år 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bordlägga ärendet fram till föreningen 
inkommit under år 2020 med erforderliga underlag till ansökan. 

Sammanfattning 
Vård och omsorgsnämnden har vid delårsuppföljningen 2020-05-12 en prognos på 
ett underskott om 9 miljoner kronor. Den lämnade prognosen innehåller stora 
osäkerheter. Den största osäkerhetsfaktom är vilka ekonomiska konsekvenser som 
den nu pågående pandemin covid-19 kommer att medföra. 

Ärendet 
För att nå budget behöver förvaltningen arbeta med att hitta åtgärder för att nå 
tilldelad budgetram. Förvaltningen bedömer därför att bidrag inte kan delas ut till 
föreningen utifrån den mycket ansträngda situationen som pandemin covid-19 
medför. Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte 
fördela ut ett föreningsbidrag år 2020 till Bålsta FBC Mix på 20 000 kronor med 
anledning av att vård- och omsorgsnämnden inte har en budget i balans .. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4627 daterad 2020-05-19 
- Ansökan, bilagor saknas 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ingrid Andersson (S) yrkar att ärendet bordläggs i väntan på erforderliga underlag 
till ansökan 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna att bordlägga ärendet och finner att 
så sker. 

Protokollsanteckning 
Ann-Sofi Borg (SD) reserverar sig emot beslutet till fönnån för förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Bålsta FBC Mix 

JUSTERARE 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 52 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 

Dnr 2020/00029 

Strokeföreningen i Håbo ansöker om föreningsbidrag år 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att under rådande Corona epidemi inte 
ställa krav på genomfört årsmöte och undertecknat årsmötesprotokoll 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag på 6 000 
kronor till Strokeföreningen i Håbo för år 2020. 

Sammanfattning 
Vård och omsorgsnämnden har vid delårsuppföljningen 2020-05-12 en prognos på 
ett underskott om 9 miljoner kronor. Den lämnade prognosen innehåller stora 
osäkerheter. Den största osäkerhetsfaktom är vilka ekonomiska konsekvenser som 
den nu pågående pandemin covid-19 kommer att medföra. 

Ärendet 
För att nå budget behöver förvaltningen arbeta med att hitta åtgärder för att nå 
tilldelad budgetram. Förvaltningen bedömer därför att bidrag inte kan delas ut till 
föreningen utifrån den mycket ansträngda situationen som pandemin covid-19 
medför. Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte 
fördela ut ett föreningsbidrag år 2020 till Strokeföreningen i Håbo på 6 000 kronor 
med anledning av att vård- och omsorgsnämnden inte har en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nr 4628, daterad 2020-05-19 
Ansökan med bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per-Arne Öhman (M) föreslår att nämnden, under rådande Corona epidemi, inte 
ställer krav på genomfört årsmöte och undertecknat årsmötesprotokoll. 

Ingrid Andersson (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag och yrkar att ansökt 
föreningsbidrag ska beviljas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna att inte ställa krav genomfört årsmöte 
och undertecknat årsmötesprotokoll och finner att så sker. 

Ordförande frågar om nämnden godkänner Ingrid Anderssons (S) yrkanden och 
finner att så sker. 

Protokollsanteckning 
Ann-Sofi Borg (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Strokeföreningen i Håbo och förvaltningens ekonomiadministratör 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 53 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 

Dnr 2020/00025 

SPF Seniorernas Trygghetsringning ansöker om föreningsbidrag år 
2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att för år 2020 bevilja 6 000 kronor i 
föreningsbidrag till Trygghetsringning SPF Seniorerna. 

Sammanfattning 
Vård och omsorgsnämnden har vid delårsuppföljningen 2020-05- 12 en prognos på 
ett underskott om 9 miljoner kronor. Den lämnade prognosen innehåller stora 
osäkerheter. Den största osäkerhetsfaktorn är vilka ekonomiska konsekvenser som 
den nu pågående pandemin covid-19 kommer att medföra. 

Ärendet 
Förvaltningen anser och bedömer att trygghetsringningen är extra värdefullt nu 
under pågående epidemi. Föreningen har lämnat en redogörelse för året som gått, år 
2019 i vilket följande anges: 

Avlyssning av telefonsvarare sker varje fönniddag och om någon som är ansluten 
till trygghetsringningen inte har hört av sig, görs en eftersökning. Det dagliga 
arbetet med trygghetsringningen har under året fördelats mellan de personer som 
haft jourpass var tionde vecka. Ett planeringsmöte med dessa handläggare har 
genomförts. En omorganisation av gruppens arbete har lett till att ansvaret, för 
bland annat kontinuerlig revidering och uppdatering av alla kontaktuppgifter, 
numera ligger på tre personer, varav en av dessa har huvudansvaret. 

Förvaltningen föreslår till vård- och omsorgsnämnden att bevilja 6 000 kronor i 
föreningsbidrag till Trygghetsringning SPF Seniorerna för år 2020. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4624, daterad 2020-05-19 
- Ansökan med bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kjell Dufvenberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Inga andra förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden beviljar föreningsbidrag till Trygghetsringning och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Trygghetsringning SPF Seniorerna och förvaltningens ekonomiadministratör 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 

Dnr 2020/00004 

Re dovisning av anmälningsärenden år 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att amnälningsärendena för 
perioden 2020-05-11 - 2020-06-08 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 Amnälningsärenden. Perioden löper mellan datumen för 
nämndens sammanträden och läggs löpande in till Assistenten fram till dagen före 
nämndsammanträdet. Följande handlingar redovisas. 

Ärendet 
Perioden löper mellan datumen för nämndens sammanträden och läggs löpande in till 
Assistenten fram till dagen före nämndsaimnanträdet. Följande handlingar redovisas. 

4610 

4622 
4676 
2020/00023 

KS beslut 2020-04-27 § 103 - Kommunstyrelsen antar reglemente för 
Hälso- och trygghetsrådet 
Information om tillsyn med anledning av Covidl 9 
Återtagande av mål 3636-20, arbetsordning distansmöten 
Avtal för läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Uppsala län 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner redovisningen och finner att så sker. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 

Dnr 2020/00003 

Redovisning av delegationsbeslut år 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut för 
perioden 2020-05-04 - 2020-05-25 är redovisad. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut att redovisa för perioden 

• Delegationsbeslut nr 4619, påtaglig risk för allvarligt missförhållande enligt 
lex Sarah 

- Delegationsbeslut nr 4674, daterad 2020-05-25 - Protokoll, återrapporterade 
delegationsbeslut enskilda ärenden perioden 2020-05-04 - 2020-05-25. De 
enskilda besluten återfinns i verksamhetssystemet Treserva för aktuell period, 
sekretess. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3665, daterad 2020-05-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner redovisningen och finner att så sker. 

Protokollsanteckning 
Ordförandebeslut nr 4674, daterad 2020-06-02 är delgivet till nämnden i § 43 i 
detta protokoll. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 56 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 

Dnr 2020/00036 

Begäran, beställning av ny gruppbostad 2021 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att till nämnden den 
25 augusti 2020 inkomma med ett ärende om beställning av ny gruppbostad. 

Sammanfattning 
Ordförande föreslår i ett extra ärende till nämnden, att nämnden ska uppdra åt 
förvaltningen att påbörja projekteringen för ytterligare en gruppbostad LSS utöver 
den som nämnden beslutade om i februari 20 19 § 3 8. 

Bakgrunden är att det i närtid finns ett antal omsorgstagare som kommer att ha 
behov av bostad inom snart framtid. 

Det gruppboende som nämnden tog beslut om i februari 2019 skulle enligt plan ha 
stått klart år 2020, samma plan anger att nästa boende ska planeras till år 2022. 
Gruppboendet som enligt plan skulle stått klart år 2020 bedöms nu vara 
inflyttningsklart år 2022. 

Ärende 
Om nämnden godkänner att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja projekteringen 
kan förvaltningen återkomma med ett förslag till beslut vid nämndens sammanträde 
i augusti. Om nämnden i augusti fattar beslut och att beslutet då omedelbart justeras 
kan ärendet kunna komma till kommunstyrelsen den 14 september 2020 och till 
kommunfullmäktige den 28 september 2020. 

Det finns, såvitt som är känt, två tomter på kommunägd mark som är planlagda att 
kunna användas för gruppbostad utan tidskrävande planprocess. Det är Dalvägen 
och Viby. Lokaliseringen för det nya gruppboendet kan/bör förvaltningen föreslå i 
underlaget till nämnden den 25 augusti. 

Beslutsunderlag 
- Mejl från ordförande adresserat till nämnden och förvaltningen, reg.nr 4689. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Staake (S), Kjell Dufvenberg (L) och Ann-Sofi (SD) stödjer ordförandes 
förslag. Inga andra förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner att förvaltningen påbörjar projekteringen 
och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Socialförvaltningens förvaltningschef. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 57 

Övrig fråga -

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-09 

Dnr 2020/00006 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för svaret. 

Fråga, Palliativ vård eller geriatrisk vård med syrgas och dropp 
Kjell Dufvenberg har utifrån medias rapporteringar tagit del av infonnation om att 
insjuknade personer i Covid-19 som bor på äldreboende i vissa kommuner inte ges 
möjlighet till ge1iatrik vård inom slutenvården, vilket då är att betrakta som att 
dessa personer endast får palliativ vård, vård i livets slutskede. 

I dessa rapporteringar har också angetts att insjuknade personer vars anhöriga inte 
godtar kommunens riktlinjer och patienten kommer till slutenvården och syrgas och 
dropp har visat sig att patienten tillfrisknat. 

Kjell ställer därför frågan hur Håbo kommun hanterar insjuknade personer som bor 
på Håbos äldreboenden? 

Förvaltningen svarar 
Grundprincipen för Håbos äldreboenden är, oavsett om det är Corona eller annan 
sjukdom, att alla personer ska få den vård man har rätt till och som den enskilde 
behöver utifrån den situation den enskilde befinner sig i. Ytterst är det alltid en 
läkare som tar ställning till om en person ska vårdas inom sluten vården eller vara 
kvar i hemmet. Oavsett om det är ett äldreboende eller ett ordinärt boende ska ingen 
som bor i Håbo kommun undanhållas vård bara för att den enskilde befinner sig 
högt upp i ålder. 

Dock måste alltid alternativen vägas in när man befinner sig i livets slutskede att 
det ibland kan konstateras att den enskildes liv är på väg att slut, då kan det vara 
värdigare att få avsluta sitt liv i hemmet än på en akutmottagning. Det är ett 
ställningstagande och ett avvägande som alltid görs tillsammans med läkare, den 
enskilde själv, om det är möjligt, och/eller den enskildes företrädare. 

Håbos äldreboenden har inte de brister som medierapporteringen tagit upp avseende 
utrustning för att vid behov mäta syrehalt samt att ge dropp och syrgas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden är nöjd med svaret och finner att nämnden svarar ja. 
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