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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 40 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-02 

Dnr 2019/00017 

Övriga frågor och godkännande av dagordning 

Beslut 

1. Vård och omsorgsnänmden godkätmer dagordningen med två tillägg.

Sammanfattning 
Dagordningen kompletteras med två övriga frågor 

• Tidsbestämma utredningen om bemanning receptionen på Pomona,

Kjell Dufvenberg (L)
• Den faktiska p01iionskostnaden för maten på restaurang Pomona,

Ann-Sofi Borg (SD)

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner dagordningen med två övriga frågor 
och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 41 

lnformationspunkter 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-02 

Dnr 2019/00016 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning 

Ekonom Emma Fahlström informerar 

om utjämningskostnaderna i LSS systemet. 

Socialchef Mats Elgström Ståhl informerar 
Övergripande samverkansgruppen Socsam lämnade inte några synpunkter på 
månadsuppföljningen per februari. 

- Att en översyn av organisationen pågår. 

Att tillförordnade chefer nu har utsetts fram till mitten av januari 2020 till 
funktionerna avdelningschef för Stöd till vuxna, avdelningschef för Stöd till barn, 
unga och familjer, avdelningschef för Administrativt stöd och utveckling samt en 
enhetschef för bistånds gruppen. 
Att möte ska genomföras med berörda för att fastställa ramarna för vad 
teknikprojektet ska jobba med. 

Avdelningschef Catrin J osephson informerar 
Beläggning lägesrapporte1ing: Till somatiskt boende väntar två på att få flytta in. Till 
demensboende väntar fem på att få flytta in. Ingen har väntat i mer än tre månader. 
Korttidsboende demens har full beläggning. Korttidsboende somatisk har två tomma 
platser. Förvaltningen köper en extern korttidsplats för demens i dagsläget. 

Avdelningschef Erik Johansson infonnerar 
- Att tidplanen för nämndens verksamhetsbesök lämnas på maj nämnden. Att första 

etappen blir verksamhets besök enbart inriktade på äldre och särskilt boende. 

Att ny enhetschef är anställd till Sjövägens gruppboende. 
Att ny enhetschef är anställd till nya grnppbostäderna. 
Att ny enhetschef är anställd till kommunala hemtjänsten. 

Att hemtjänsten, både den kommunala och den privata kommer under hösten att 
bjudas in till nämnden. 

Ordförande Per-Arme Öhman informerar 
- Att inom ramen för Teknikprojektet har ordförandebeslut tagits för deltagande 

på seminariet Testbädd och testmiljö för välfärdsteknik och e-hälsa den 4 april 
i Stockholm. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 42 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-02 

Dnr 2019/00040 

Ekonomiuppföljning, månadsuppföljning februari år 2019 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens
ekonomiuppföljning per februari 2019.

Sammanfattning 
Förvaltningens ekonomiuppföljning per februari för vård- och omsorgsnämnden 
redovisar en prognos i nivå med tilldelad budget. 

I nämndens prognos finns både verksamheter som prognostiserar överskott och 
underskott. Det finns verksamheter som i prognosen bedöms bli uppstaiiade senare 
än vad som budgeterats. Det finns även ett antal tjänster som kommer att vara 
vakanta under del av året. Detta tillsammans medför lägre kostnader än 
budgeterat. Samtidigt redovisar andra verksamheter högre kostnader än budgeterat, 
framför allt köp av externa boendeplatser LSS samt hemtjänst i kommunal regi. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3795, daterad 2019-03-19 
- Ekonomiuppföljning per februari 2019 

Ekonom Emma Fahlström redogör för ekonomiuppföljningen med hjälp av en 
Power Point som efter önskemål tillställs nämndsledamötema per mejl. 

Diskussion på sammanträdet 
Ordförande ställer frågan om nämnden har behov av att förvaltningen lämnar 
ytterligare lägesrapporteringar laing ekonomin och i sym1erhet minusposterna. 
Efter avslutad diskussion ser nämnden ingen anledning att få ytterligare 
rapporteringar än de som redan ingår i ekonomiprocessen. 

Årsredovisning till nämnd februari/mars 
Månadsuppföljning till nämnd i april 
Delårsuppföljning per 31 mars till nämnd i maj 
Månadsuppföljning till nämnd i september 
Delårsrapport per 31 augusti till nämnd i oktober 
Månadsuppföljning till nämnd i december 

Nämnden förutsätter att förvaltningen omgående delger nämnden om oförutsedda 
stora avvikelse sker i ekonomin emellan ekonomiuppföljningarna. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att endast förvaltningens förslag föreligger och frågar 
därmed om nämnden kan godkänna ekonomiuppföljningen och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-02 

Dnr 2019/00021 

Avtalsuppföljning år 2018, Humana omsorg AB, Pomona hus 2 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkämrn rapporten för år 2018

Sammanfattning 
Uppföljningen av avtalsår 2018 för drift av Pomona hus2, Humana omsorg AB 
har haft som syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
riktlinjer, mål och hav. Resultatet bedöms av förvaltningen som godkänt. 

Ärendet 
Förvaltningen har genomfö1t avtalsluppföljning på nedan uppräknade punkter. 
Resultat och kommentarer framgår i sin helhet i rappmten, daterad 2019-03-04. 

• Nationella enhetsundersökningen och nationella brukarundersökningen
• Genomförandeplaner
• Självbestämmande, delaktighet och trygghet med mera
• Patientsäkerheten
• Bemam1ing

Uppföljning 
A vtalsuppföljning med Humana omsorg AB genomförs en gång per år. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskiivelse nr 3718, daterad 2019-03-04 
- Rappmt, daterad 2018-03-04, nr 3717 
- Nationella enhetsundersökning 
- Nationella brukarundersölming 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

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

Beslutet skickas till: 
Humana omsorg AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 44 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-02 

Dnr 2019/00039 

Riktlinje, informationssäkerhet i patientjournalen 

Beslut 

1. Vård och omsorgsnäim1den godkänner riktlinje informationssäkerhet i
patientjournalen

Sammanfattning 
Riktlinjen har reviderats efter nya föreshifter från socialstyrelsen om journalföring 
och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSL-FS 2016:40). 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3788, daterad 2019-03-15 
- Riktlinje informationssäkerhet i patientjournalen VON 2019/0039 nr3787 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

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

Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef hälso- och sjukvård 
Avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschef hälso- och sjukvård 
Verksamhetschef Humana, Pomona hus 2 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

l<OMMUN 
Sammanträdesdatum 

2019-04-02 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 45 Dnr 2019/00038 

Riktlinje, dokumentation i patientjournal 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner riktlinje dokumentation i patientjournal.

Sammanfattning 
Riktlinjen har reviderats utifrån nya föreslaifter från socialstyrelsen kring 
journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSL-FS 
2016:40). En ny patientjournal (hälsoärende) har infö1is i Treserva 
( verksamhetssystemet) enligt den nationella info1mationsstrukturen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3786, daterad 2019-03-15
- Riktlinje dokumentation i patientjournalen nr      3785 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna riktlinjen och filmer att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef hälso- och sjukvård 
Avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschefer inom vård och omsorg 
Verksamhetschef för Humana, Pomona hus 2 
Verksamhetschef för Bumizorg, Håbo 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-02 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 46 Dnr 2019/00011 

Svar på motion - Förändrad struktur för kommunal äldreomsorg (SO) 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnänmden överlänmar yttrandet som remissvar på motionen
till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnänmden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att yttra sig 
över motionen - Förändrad struktur för konmrnnal äldreomsorg. 

Nämndens remissvar framgår i yttrandet daterad 20 19-03-20. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3798, daterad 2019-03-20 
- Remissvar, Yttrande nr 3797, daterad 2019-03-20 
- Kommunstyrelsens remiss KS 20 18/00960 
- Motion (SD)- Förändrad struktur för kommunal äldreomsorg 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nänmden kan godkänna yttrandet och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 47 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-02 

Dnr 2019/00025 

Aterrapportering och redovisning av delegationsbeslut år 2019 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten är
redovisade.

Sammanfattning 
Redovisade delegations beslut för perioden 2019-02-12 - 2019-03-19 

• Delegationsprotokoll nr 3669, daterad 2019-02-12.
• Fönättning ordförandebeslut nr 3792, daterad 2019-03-12.

Beslutsunderlag 
- Tjänsteshivelse nr 3665, daterad 2019-02-12. 
- Delegationsprotokoll nr 3669, dm 2019/00025 
- Ordförandebeslut nr 3366, dm 2019/00004 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-02 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 48 Dnr 2019/00004 

Aterrapportering från seminariet den 5 mars "Livsglädje hela livet 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning 
Från vård- och omsorgsnämnden deltog ordförande Per-Arne Öhman och 
ledamoten Ann-Sofi Borg på seminaiiet. 

Ordförande åte1rnppo1ierar till nämnden om dagens innehåll: 

• Få ideer och tankar kring nya initiativ, samverkan och social inkludeiing för
bättre fysisk och psykisk hälsa hos den äldre generationen

• Ta del av hur Uppsala kommun arbetar för att bli en äldrevänlig kommun

• Ta del av hur ideella organisationer som Svenska Röda Korset och Cykling
utan ålder medverkar till ett gott och bra liv för äldre personer.

Seminariet var ett samarbete mellan Uppsala kommun, Svenska Röda Korset och 
Cykling utan ålder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse m 3804, daterad 2019-03-26 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 49 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-02 

Dnr 2019/00017 

Senarelägga uppdrag om anhörigstöd i väntan på fullmäktiges beslut 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnänmden beslutar att uppdrag rörande anhörigstöd och
anhörigkonsulent flyttas fram i tid till efter kommunfullmäktiges sammanträde
den 6 maj 2019.

Sammanfattning 
I ärende 2018/00014 beslutade vård- och omsorgsnämnden 2018-12-11 § 80 i 
beslutspunkt nr 4 att dels vakanthålla tjänsten som anhöiigkonsulent under år 2019 
och dels i beslutspunkt nr 5 att återkomma till nämnden i mars 2019 med en rapport 
laing hur arbetet med anhörigstöd kan utvecldas. 

I slaivelse nr 3708 daterad 2019-02-26 föreslår ordförande att uppdraget till 
förvaltningen (beslutspunkt 5 ovan) ska avbrytas och istället ge förvaltningen i 
uppdrag att redovisa konsekvenser av att anställa ailhöiigkonsulent. En redovisning 
dels utifrån om nämnden får full kostnadstäclming för fiia larm och dels utifrån om 
nämnden inte får full kostnadstäclming. 

I ärendet 2018/00043 om avgift för trygghetslarm har nämnden 2019-02-26 § 33 
lämnat ett kompletterande remissvar till fullmäktige att förvaltningens berälmingar 
visar att en avgiftsbeläggning av trygghetslarmen skulle ge intäkter på helårsbasis 
mellan 621 tkr till 711 tla. Remissvaret innehåller också som ekonomisk konsekvens 
att nämnden har i sin budget för år 2019 rälmat en intäkt för trygghetslarm. Om dessa 
medel inte kommer vård- och omsorgsnämnden till del så kommer motsvarande 
besparingar att behövas göras i nämndens verksamheter för att ldara budgetram för år 
2019. 

Ärendet 
Presidieberedningen 2019-03-26 enas om att föreslå till nämnden om att avvakta 
med uppdrag rörande anhörigstöd och anhö1igkonsulent, i avvaktan på fullmäktiges 
beslut om trygghetslaimen blir avgiftsfria eller avgiftsbelagda. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse nr 3805, daterad 2019-03-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna att uppdraget flyttas fram i tid och 
finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-02 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 50 Dnr 2019/00017 

Bordlagd skrivelse 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå ordförandes yrkande om att
utreda fixaitjänster för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar därmed att skrivelsen är färdigbehandlad i
sin helhet och lägger den dänned till handlingarna.

Sammanfattning 
Nämnden bordlade 2019-02-26 § 26 skrivelse, daterad 2019-02-26 från ordförande 
Per-Arne Ölunan. Skrivelsen i1mehåller tre yrkanden och en diskussionspunkt. 

Förslag/yrkanden 
1. Enklare rntin för uppföljning av fixartjänstens omfattning
2. Utreda fixartjänst för personer med funktionshandikapp, oavsett ålder
3. Redovisa konsekvenser att anställa anhörigkonsulent.

Diskussionspunkt 
4. Bör nämnden mer systematiskt än i dag följa upp daglig verksamhet som helhet,

exempelvis genom halvårs- och årsrapport?

Beslutsunderlag 
Sammanfattande tjänsteshivelse nr 3799, daterad 2019-03-20 

- Ordförande Per-Arne Ölunans skrivelse, daterad 2019-02-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande nr 1 - Ordförande tar tillbaka yrkandet då förvaltningen informerar om att 
uppföljning redan films gällande fixartjänstens uppdrag och omfattning. 

Yrkande nr 2 - Ingrid Andersson (S) yrkar avslag med motiveringen att förvaltningen 
redan har fått tillräckligt med uppdrag just nu och behöver därför inte få fler. 

Yrkande nr 3 - Ordförande åte1tar yrkandet då uppdraget redan finns omnämnt i 
paragraf§ 49 i detta protokoll. 

Diskussionspunkt nr 4 - Punkten diskuterades aldrig och däimed förelåg inga förslag 
till beslut gällande - Om nämnden bör mer systematiskt än i dagfölja upp daglig 

verksamhet som helhet, exempelvis genom halvårs- och årsrapport? 

Beslutsgång 
Ordförande finner således att ett yrkande kvarstår och frågar därmed om nämnden kan 
godkäima Ingrid Anderssons yrkande om avslag och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-02 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

f ! 

VON§ 51 Dnr 2019/00017 

Två anmälda frågor 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdraget om att utreda bemanning i
receptionen på Pomona tidsbestäms till nämnden i maj.

2. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att tjänsteskrivelsen ska
skickas till Ann-Sofi Borg för kännedom.

Sammanfattning 
Kjell Dufvenberg (L) yrkar att uppdraget som förvaltningen fick av nämnden den 
2019-01-22 § 16 om att utreda vilka lösningar det finns och/eller möjligheter till att 
bemanna Pomona reception samt att en konsekvensbeskrivning ska tas fram ska 
tidsbestämmas. Efter diskussion är förslaget att uppdraget ska vara klart i samband 
med delårsuppföljningen per 31 mars som lämnas till nämnden i maj. 

Ann-Sofi Borg (SD) ställer frågan och vill veta vad är den faktiska kostnaden för en 
lunch är, inkluderat inköpspris för råvaror samt kostnaderna för löner, lokaler med 
mera vid restaurang Pomona? Förvaltningen infmmerar om kostnaden redan är 
framtagen i samband med nämndens hantering av ärendet Avgifter och taxor för 
restaurang Pomona i oktober fön-a året. Kostnaden finns angiven i förvaltningens 
tjänsteskrivelse nr 3241, daterad 2018-08-29. Efter diskussion är förslaget att 
tjänsteskrivelsen skickas till Ann-Sofi Borg för kännedom. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Två förslag till beslut fim1s. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna att tidsbestämma uppdraget att 
utreda bemam1ing i receptionen på Pomona till nämnden i maj och finner att så 
sker. 

Ordförande frågar om Ann-Sofi Borg är nöjd med att få tjänsteskrivelsen som svar 
på sin fråga och finner att så sker. 

EXPEDIERAD 
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