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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-01 

Dnr 2019/00017 

Övriga frågor/godkännande av dagordning 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen återkommer i frågan om
både val av justerare och information/föredragning om gerontologi.

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag att jämte ordförande
utse Eva Staake (S) till justerare för protokollet samt fastställer dagordningen med
två kompletterande frågor/förslag.

Övriga frågor 

• Förslag att välja justerare från hela oppositionen efter mllande schema
• Förslag att nämnden :far en föredragning i ämnet gerontologi

Förslag rullande schema att välja justerare 

Ann-Sofi Borg (SD) efterlyser att justerare av protokoll bör väljas mllande från hela 
oppositionen. Eva Staake (S) föreslår att förvaltningen tittar hur andra nämnder väljer 
justerare. Eva har inge emot ett mllande schema men efterlyser att alla nämnder borde 
välja justerare efter samma mtin. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna att förvaltningen :far återkomma till 
nämnden med besked om hur andra nämnder välj er j usterare och finner att så sker. 

Förslag om föredragning i gerontologi 
Ann-Sofi Borg (SD) föreslår om nämnden vill bjuda in Mirjam Brocknäs till att 
berätta om gerontologi, läran om den friska ålderdomen. Förvaltningen föreslår om 
förvaltningen kan få återkomma om lämpligt föredragande i ämnet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna att förvaltningen får återkomma till 
nämnden med besked om lämpligt föredragande i ämnet om gerontologi och finner att 
så sker. 

• Inga övriga frågor/förslag lämnas

Beslutet skickas till: 
Förval tningschef 

JUSTE RARE ,,,,., 
1?/ j b I 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-01 

Dnr 2019/00049 

Avvikelserapport, perioden april-augusti 2019, hälso- och sjukvård 
och social omsorg 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Sammanfattning 

Antalet avvikelser under perioden april till augusti är ganska oförändrat jämfö1t 
föregående period. Av det totala antalet fall har fyra personer drabbats av en 
fraktur. En allvarlig händelse med fall från en hygienstol har anmälts till 
inspektionen för vård och omsorg (IVO) som allvarlig vårdskada (Lex Maria). 
Fem personer har utvecklat tryckskador. Medicinskt ansvaiig sjuksköterska och 
berörda enheter kommer utreda tryckskadoma samt se över det förebyggande 
arbetet för att minska 1isken att tryckskador uppkommer. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4162, daterad 2019-09-16 
- Avvikelserappmt, april-augusti nr 4161, daterad 2019-09-1 6. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om avvikelserapporten kan godkännas och finner 
att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Enhetschefer för äldreomsorg och funktionsnedsatta 
Verksamhetschef, Pomona hus 2, Humana omsorg 
Verksarnhetschef, Buurtzorg, p1ivat hemtjänst 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 97 

lnformationspunkt på nämnden 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-01 

Dnr 2019/00016 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen och ser fram emot att
få samma infmmation och filmvisning som pensionärsrådet fick den
1 oktober 2019 samt infmmation på november nämnden om köp är möjligt
av endast närbelägna kmitidsplatser.

Inbjudna 

Inbjudna enhetschef Jens Glademyr, särskilt boende LSS Vallvägen 2 och 4 
samt enhetschef Johanna Hösthagen, särskilt boende LSS Sjövägen informerar 
nämnden dels om sina yrkesbakgrunder och dels om sina respektive 
verksamheter, såsom b:rukargrupper, arbetssituation, framgång och svårigheter, 
utveckling och samverkan. 

Socialchef Mats Elgström Ståhl informerar 

Partsamverkan i Socsam den 2019-09- 23 lämnade inga synpunkter på de 
ärenden nämnden har att besluta om på dagens sammanträde. 

Förvaltningen tillsammans med lokalchef Mattias Jonsgården ska arbeta fram 
en handlingsplan kring lokalförsörjning inom nämndens verksamhetsområden. 

Det blir inte aktuellt att förlägga nämndens sammanträden till torsdags
eftermiddagar då det dels kolliderar med avdelningschef Erik Johanssons 
inplanerade ledningsgruppsmöten och dels utifrån enhetschefernas 
schemaläggningar i verksamheterna. Tisdagskvällar kvarstår därmed för 
nämndens sammanträden. 

Avdelningschef Erik Johansson informerar 

Byggprocessen av nya äldreboendet löper på. Verksamhetsstart kan planeras 
till första kvartalet år 2022. Kontinuerliga möten genomförs med Håbohus VD. 

• Nämnden föreslår att Håbohus VD bjuds in till nämnden så att nämnden
kan få samma information och filmvisning som pensionärsrådet fick på
förmiddagen den 1oktober 2019.

Avdelningschef Marie Rönnqvist Borneteg informerar 

Planerat är att lämna reviderad riktlinje avlösarservice till nämnden i 
november. Två nya :rutiner framtagna för hemtjänst. Den ena om inköp av 
alkohol och den andra om att inte låta brukare åka med i hemtjänstens bilar. 

JUSTE_RARE 
-
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 97 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-01 

Dnr 2019/00016 

Lägesrapportering: Till särskilt boende väntar 8 personer. Tre till somatiskt 
och fem till demens. En person har blivit erbjuden boende men har tackat nej. 
På korttids-boendet är det fullbelagt och i dagsläget köper förvaltningen sex 
k01itidsplatser. En somatisk och fem demens. En är belägen söder om 
Stockholm och fem är belägna i Enköping. 

• Ordförande föreslår att förvaltningen tittar på om det går att finna mer
närbelägna korttidsplatser och lämna den informationen till nämnden i
november.

Avdelningschef Sandra Sabel informerar 
Sandra Sabel informerar om kontaktpolitiker och inleder med infomrntion 
laing de kontaktytor som redan finns idag, vad som förväntas av ett uppdrag 
som kontaktpolitiker, vilka syften och mål man vill uppnå. Avslutningsvis 
förespråkar förvaltningen inte ett införande i dagsläget med hänvisning till 
bland annat den förhöjda arvodesdelen som inte är medräknad i budget för år 
2020. 

• Ordförande kan konstatera efter avslutad föredragning och debatt att
frågan som kontaktpolitiker läggs på framtiden.

Beslutet skickas till: 
F örvaltningschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 98 

Delårsrapport per 31 augusti 2019 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-01 

Dnr 2019/00041 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkämrn delårsrappo1ien per augusti
2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning 

Förvaltningens uppföljning per augusti 2019 för vård- och omsorgsnämnden 
redovisar en prognos i nivå med tilldelad budget. 

I nämndens prognos finns både verksamheter som prognostiserar överskott och 
underskott. Budget finns för både verksamheter som i prognosen bedöms att inte 
starta upp under året, samt 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 och köp av hemtjänst. Jämfört med föregående prognos är kostnaderna 
för köp högre till följd av stÖITe ärendevolymer än tidigare förväntat. 

Nämnden prognostiserar, trots volymökningen, en prognos i nivå med tilldelad 
budget, till följd av lägre kostnader än tidigare prognostiserat i befintliga 
verksamheter i egen regi. Nämnden kommer att helt eller delvis uppnå uppsatta mål 
för år 2019. 

Uppföljning 
Uppföljning sker i samband med konununens ordinarie ekonomiuppföljning och i 
måldialog mellan nämnd och förvaltning utifrån kommunens nya horisontella och 
tillitsbaserade styrmodell. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslcrivelse nr 4179, daterad 2019-09-23 
- Delårsrapport per augusti 2019, daterad 2019-09-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna delårsrapporten per augusti 2019 och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 99 

Organisation anhörigstöd 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-01 

Dnr 2018/00045 

I. Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens planering och avslutar 
därmed ärendet 

Sammanfattning 
2018-12-11 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om att vakans hålla tjänsten 
som anhörigkonsulent under år 2019. Förvaltningen fick i uppdrag att utreda hur 
arbetet med anhörigstöd kan utvecklas och återkomma med en rapport för hur 
förvaltningen avser att organisera anhörigstöd inom förvaltningens ansvarsområde. 

Ärendet 
Nämnden ska enligt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen ge stöd för att underlätta för personer 
som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en 
funlctionsnedsättning. Arbetet med att ge stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens 
alla verksamheter. I kommunens ansvar ingår att upprätta planer, att informera 
kommuninvånare om möjligheten att få stöd, att avsätta medel för anhörigstöd samt att 
följa upp arbetet. Stödet kan bland annat omfatta information och utbildning, hjälp i 
hemmet eller i särskilt boende, avlösning i olika former och enskilda stödsamtal eller 
samtal i grupp. 

För att förstärka och tydliggöra anhö1igstödets betydelse inom alla förvaltningens 
verksamheter har förvaltningen fattat beslut om att ge verksamhetsutvecklama ett 
särskilt ansvar på att arbeta med de strategiska frågorna på 20 % kopplade till 
anhörigstöd. Förvaltningen inrättar också en tjänst som anhörigkonsulent på 50 %. 
Konsulenten ska erbjuda enskilda stöd-samtal och samtal i grupp. Organisatoriskt 
kommer konsulenten att ingå i avdelningen för samverkan, kvalitet och utveckling, 
dels för att tydliggöra att funlctionen arbetar för alla verksamheter i förvaltningen dels 
för att få en närmare koppling till det strategiska arbetet. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förvaltningen uppskattar att inrättande av tjänsten kommer att belasta budgeten med 
cirka 500 tusen kronor, varav cirka 350 tusen kronor är personalkostnader och 150 
tusen kronor är övriga kostnader för exempelvis lokalhyra, trycksaker och 
akti vi tetsmedel. 

En närmare genomlysning av kostnaderna kommer att ske i samband med 
budgetarbetet inför år 2020, men förvaltningens bedömning är att kostnaderna 
kommer att rymmas inom den föreslagna budgetramen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 99 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-01 

Dnr 2018/00045 

- Tjänsteshivelse m 4156, daterad 20 19-09-12

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta att uppdraget är slutfö1i för hur 
förvaltningen avser att organisera anhörigstöd och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-01 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUS� 
?6 

VON§ 100 Dnr 2019/00004 

Deltagande i förrättningar 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att nämndens ledamöter och ersättare
har rätt till arvode vid deltagande på utbildning Agenda 2030.

2. Vård- och omsorgsnämnden tackar för återrapporteringen från temadagen
Effektiv och nära vård 2030.

Sammanfattning 
Till socialförvaltningens kansli kommer både interna koncerninbjudningar och 
externa inbjudningar riktade till politiker. Med inbjudningar avses förrättningar 
såsom konferens, utbildning, föreläsning, informationsmöte, kurs, temadagar, 
studiebesök, etc. 

Rutin 
Rutinen som vård- och omsorgsnämnden antog 2019-01-22 var att varje inbjudan 
ska föregås av ett beslut i nämnden, alternativt ett ordförandebeslut om anmälnings
datumet inte kan invänta kommande nämndssammanträde. Rutinen är också att 
deltagare från nämnden ska återrapportera arrangemanget till nämnden. Rutinen är 
också att vid koncerninterna inbjudningar och kallelser är det alltid arrangören som 
ska underteclrna ersättningsanspråket och lämna till lön för utbetalning. 

Ärendet 
Två koncerninterna inbjudningar föreligger. Den ena är Effektiv och nära vård 
2030 som genomfördes 5 september 2019 och den andra är en inbjudan från 
kommunstyrelsens ordförande till en utbildning i Agenda 2030 den 20 november 
2019. 

Ordförande ger nämnden en återrapport från temamötet Effektiv och nära vård 
2030. 

Uppföljning 
En återrapport från utbildningsdagen Agenda 2030 ges till nämnden i december. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner att nämndens ledamöter och ersättare har 
rätt till arvode vid deltagande på utbildning Agenda 2030 och finner att så sker. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4153, daterad 2019-09-11
- Inbjudan, utbildning i Agenda 2030

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-01 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 101 Dnr 2019/00025 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut inom
pe1ioden 2019-08-28 - 2019-09-25 är redovisad.

Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut för peiioden 2019-08-28 - 2019-09-25 redovisas. 

• Protokoll nr 4102 över åte1rnpporterade delegationsbeslut, myndighetsutövning
för peiioden 2019-08-15 - 20 19-09- 1 2.

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse nr 3665, daterad 2019-09-1 1.

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

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

JUSTERARE 

pf 161 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 102 

Redovisning av anmälningsärenden 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-01 

Dnr 2018/00052 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att anmälningsärendena
för perioden 2019-02-02 - 2019-09-30 är redovisade.

Sammanfattning 
Nämndens politiker ska ges möjlighet att ta del av inkomna handlingar, såsom 
domar, begäran om yttranden, eller andra slaivelser och dokument av större vikt. 

Mot bakgrund av ovan kan nämndens politiker löpande ta del av inkomna 
handlingar i Assistentens VON Anmälningsärenden. Handlingar och dokument 
läggs in löpande under perioden. Perioden löper mellan datumen för nämndens 
sammanträden. 

Redovisade handlingar för perioden 2019-09-02- 20 19-09-30 

- Förvaltningsrättens dom nr 4138, beslut att sökande tillhör personlaetsen. 
- Beslut från IVO nr 4150, vårdgivaren har uppfyllt patientsäkerheten 
- Förvaltningsrättens dom nr 4186, avslag på överklagan om sökt plats till 

särskilt boende. 
- Beslut från IVO nr 4190, IVO ansöker inte hos förvaltningsrätten om 

särskild avgift rörande ej verkställt beslut. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse nr 3902, daterad 2019-04-26

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

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

EXPEDIERAD SIGNA TUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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