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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-08 

§ 84 Presentation av verksamheterna, Lindegårdsvägen, Dalvägen och Daglig verksamhet 

§ 85 Infmmation från socialchef 

§ 86 Utredning om forsvunna narkotikaklassade läkemedel i hemsjukvården 

§ 87 Uppdrag - Utredning kring ett eventuellt införande av LOV i den kommunala 
hemsjukvården 

§ 88 Dalängens dagverksamhet blir en biståndsbedömd verksamhet 

§ 89 Rapport/uppföljning på hur de nya tidsschablonerna fungerar avseende 
biståndsbedömning for äldre och funktionsnedsatta 

§ 90 Redovisning av anmälningsärenden 

§ 91 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 92 Övrig fråga- Färdtjänst 

§ 93 Övrig fråga- Teknikinventering. teknisk utveckling 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-08 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 84 

Enhetschef Mia Rengius presenterar sina verksamheter, 
Lindegårdsvägen, Dalvägen och Daglig verksamhet 

Enhetschef Mia Rengins tillsammans med Mathias De Besche som bor på 
Lindegårdsvägen presenterar alla verksamheterna genom en Power Point 
presentation. 

På Lindegårdsvägen bor sex personer och det är 6,25 årsarbetare som 
arbetar på boendet. Mathias fick frågan om han tycket det var lagom med 
sex personer på boendet, vilket han tyckte, inte fler och inte fåne. På 
Dalvägen finns 9-1 O lägenheter och i dagsläget finns där nu nio hyresgäster. 
På Daglig verksamhet är det i dagsläget 55 personer som har beslut om 
sysselsättning. Många deltagare är intresserade av att arbeta i service
gruppen som just nu är den populäraste sysselsättningen. Där arbetar man 
med gräsklippning, cykelservice, biltvätt, sopsortering på återvinnings
centralen, etc. Andra sysselsättningar är till exempel att arbeta i Cafe eller 
ute i arbetsplatsfårlagd verksamhet. 

Mia och Mathias berättade att de boende och personal jobbar mycket med 
Hälsoarbete i form av matkurser, gemensamma inköp, frukostar och 
måltider i grupp eller individuellt. V erksarnhetema har nu en hälsovetare 
anställd. De boende kan välja från dag till dag vilken personal dom vill 
jobba med, personalens arbetsschema är uppsatt på tavla, detta är mycket 
uppskattat. 

Alla brukare som vill och har behov av hjälpmedel Ipad och Smartphones 
får möjlighet till det. Bland annat gör de sina inköpslistor i dessa 
hjälpmedel, samt sina kom ihåg noteringar. 

Beslutsunderlag 
- Power Point presentation, m VON 2015.612. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar Mia Rengins och Mathias De Besche 
får en väl genomfård presentation. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 85 

Information från socialchef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-08 

Socialchefpresenterar Catrin Josephson, förvaltningens nya avdelningschef 
får Stöd till Vuxna. Catrin har jobbat tidigare i Håbo kommun, då som 
enhetschef får M yndighetsenheten. 

Nytt tidmätnings- och planeringssystemet TES (effektiv planering av 
insatser inom hemtjänsten) är igång inom och har ersatt det gamla systemet 
Mo bi pen. 

Tillägg i kommunallagen från och med 2015-07-01. Syftet med nya lagen är 
att förbättra kommuner och landstings uppföljning och kontroll av privata 
utfårare och får att öka allmänhetens insyn i privata utfårares verksamhet 

Rekrytering pågår av en heltidstjänst fårdelat på 50% avtalssekreterare med 
ansvar får administration och uppföljning av avtal med privata utfårare samt 
50% systemansvar/support i verksamhetssystemet Treserva. 

En översyn av socialtjänstlagen ska genomfåras. Under de 32 år som gått 
sedan lagens ikraftträdande har många justeringar av socialtjänstlagen gjorts 
och behöver därfår ses över. 

Nytt äldreboende planeras ståldart år 2019. I väntan på nytt äldreboende 
kommer kommunen att lösa behovet genom att uppfåra en paviljong med 20 
platser. 

Nytt LSS boende planeras till år 2017. 

Hemtjänst har flyttat in i det så kallade A-Huset vid Pornonas äldreboende. 

Lasarettansluten hemsjukvård är planerat att vara igång måndag 14 augusti 
2015, vilket förvaltningen är skeptisk till. Förvaltningen anser att det är 
mycket som ännu är oklart mellan Enköpings lasarett och kommunen vad 
gäller informationsöverfåting och fastställda rutiner. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar för infmmationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.614 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 86 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-08 

VON 2015/22 

Utredning om försvunna narkotikaklassade läkemedel i 
hemsjukvården 

Sammanfattning 
Under våren år 2015 har det vid ett fle1ial tillfållen upptäckts att narkotika
klassade läkemedel har försvunnit på kommunens äldreboenden. 

Händelserna har inträffat i läkemedelsvagnar och läkemedelsfånåd och vid 
ett tillfåll e, hemma hos en patient i ordinärt boende. Händelserna är 
polisamnälda. 

Vissa brister i följsamheten till riktlinjen i läkemedelshantelingen har noterats 
vad gäller hantering av nyeidar tillläkemedelsvagnar på äldreboendet 
Pomona. De är nu åtgärdade, men ytterligare åtgärder behövs i form av en 
rutin får nyckelhantering tillläkemedelsfånådlvagnar samt nya lås till 
läkemedelsrummen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2015-08-17, nr VON 2015.556. 

- Utredning, daterad 2015-08-17 nr VON 2015.539. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Beslut expedieras till: 
Berörda chefer inom Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Verksamhetschef, Attenda AB, Pornona hus 2, privat äldreboende 
Enhetschef, Rindlags Hemtjänst & Service AB, privat hemtjänst 
Verksarnhetschef, Grannvård Sverige AB, privat hemtjänst 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.617 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-08 

VON 2015/32 

Utredning kring ett eventuellt införande av LOV i den kommunala 
hemsjukvården 

Sammanfattning 
Håbo kommun tillämpar sedan den l november 2009 fritt val inom hemtjänsten 
vad gäller utforande av service- och omvårdnadsinsatser. 

Genom beslut i vård- och omsorgsnämnden 2015-04-07 § 44 fick forvaltningen i 
uppdrag att utreda forutsättningarna for att även infåra fritt val enligt LOV inom 
den kommunala hemsjukvården. 

Ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av forvaltningens utredning i tjänste
slaivelse, daterad 2015-08-17. Nämnden anser att utredningen med forslag till 
beslut inte innehåller svar på de frågor som spaltades upp i nämndens beslut från 
den 7 april2015. 

Bland annat behöver förvaltningen redovisa mer om: 

• Fördelar och nackdelar med att använda LOU inklusive avropsavtal, annat 
upphandlingsforfarande eller LOV? 

• Hur sälaas tillgängligheten till olika IT -system som Prator, Pascal och NPÖ? 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Nämnden fareslår därfor att ärendet återremitteras till forvaltningen. 

Förvaltningen fareslår att nämnden, utifrån vad nämnden saknas i utredningen, 
lämnar frågeställningarna slaiftligt till forvaltningen, att ha som underlag till den 
kompletterande tjänsteskrivelsen, samt fareslår att ärendet återredovisas på 
nämndens sammanträde i december. 

Per-Arne Öhman (M) fareslår att ärendet bör kunna återredovisas tidigare och 
forslår därfor ärendet återredovisas på nämndens sammanträde i oktober. Efter 
diskussion och med hänsyn till forvaltningens kommande budgetarbete enas 
nämnden om att ärendet återredovisas senast december år 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2015-08-17, nr VON 2015.569. 

- Vård- och omsorgsnämndens beslut 2015-04-07 § 44, nr 2015.298. 

Beslut 
l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ärendet återremitteras till 

forvaltningen for kompletteringar och åtenedovisas senast på nämndens 
sammanträde den 2015-12-08. 

Beslut expedieras till 
Socialchef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.61 8 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 88 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-08 

VON 2015/42 

Dalängens dagverksamhet blir en biståndsbedömd verksamhet 

Sammanfattning 
Dagverksamheten på Dalängens äldreboende är anpassad får personer med 
demenssjukdom och har funnits på Dalängen sedan starten år 2010. Verksamheten 
tar emot brukare utan något individuellt biståndsbeslut, och som bor kvar hemma i 
den egna bostaden. Brukarna som kommer är oftast via hemtjänst, 
anhörigkonsulent eller kommunens demensteam. I vissa fall får även brukare som 
bor på kmitidsboendet vistas på dagverksamheten. 

Syftet med dagverksamhet är att ge omsorg och stimulans till personer som har 
demenssjukdom. Verksamheten fungerar även som avlastning får anhöriga. 
Dagverksamhet får personer med demenssjukdom bidrar till ökad livskvalitet 
genom social samvaro i vardagen med dagliga aktiviteter och sysselsättning. 

Förvaltningens bedömning 
Att verksamheten blir biståndsbedömd möjliggör får fårvaltningen att få en bättre 
struktur och bättre överblick på hur resurserna fårdelas. Brukaren får en 
individuell plan som möjliggör uppfåljning av insatserna. Ett biståndsbeslut 
föranleder dokumentation av insatser samt att kommunen tar hälso- och 
sjukvårdsansvaret för verksamheten. Det är av största vikt att insatser är individuellt 
prövade, planerade och dokumenterade för att brukaren och anhöriga ska känna en 
trygghet i verksamheten. 

Det kan finnas brukare på verksamheten nu och även i framtiden som kommer 
motsätta sig en kartläggning och utredning utav personliga skäl och en annorlunda 
lösning måste därför hittas för deras räkning. 

Förvaltningen föreslår därmed till vård- och omsorgsnämnden att besluta om att 
dagverksamheten på Dalängens äldreboende blir en biståndsbedömd verksamhet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-19, nr VON 2015.576. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge fårvaltningen i uppdrag att ändra 
dagverksamheten på Dalängen till att bli en biståndsbedömd verksamhet. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att biståndsbedömd dagverksamhet ska 
börja gälla från och med 2015-11-01 och tills vidare. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschef på Dalängens äldreboende 
Avdelningschef får Stöd till äldre och funl<tionsnedsatta 
Avdelningschef får Stöd till vuxna 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
För kännedom till hemtjänst, demensteam och anhörigcenter 

JUSTERARE .- EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-08 

VON 2015/13 

Rapport/uppföljning på hur de nya tidsschablonerna fungerar 
avseende biståndsbedömning för äldre och funktionsnedsatta 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2015-02-03, § lO om ny riktlinje med 
ändrade tidsschabloner för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen får 
äldre och funktionsnedsatta. 

I beslutet uppdrog nämnden till förvaltningen att återkomma med rapport på 
hur de nya tidsschablonerna har fungerat. 

Förvaltningens bedömning 
Socialchef återger en muntlig rapport. 

Efter samtal med både biståndshandläggare och de ptivata utfårrare, så kan 
förvaltningen konstatera att de nya tidsschablonerna fungerar bra. 

Beslutsunderlag 
- Vård- och omsorgsnämndens beslut 2015-02-03 § 10, VON nr 2015.87. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar får den muntliga rapporten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.621 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 90 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-08 

VON 2015/1 

Redovisning av anmälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse for 
ledamöterna i vård- och omsorgsnärnnden. Handlingar enligt fårteckning 
kan studeras individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Fätteckning över anmälningsärenden, m VON 2015.579. 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-21, m VON 2015.579. 

Beslut 

l . Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisade handlingar och lägger 
forteckningen till akten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.622 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 91 

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut redovisas 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-08 

VON 2015/1 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med 
vid sammanträdet. 

• Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda får perioden 
2015-06-01-2015-08-21, avseende fårdtjänst/riksfårdtjänst, bistånd 
äldreomsorg enligt SoL samt bistånd funktionsnedsatta enligt LSS och 
LASS. 

SoL - Socialtjänstlagen 
LSS - Lagen om stöd och service till vissa funkti onsnedsatta 
LASS - Lagen om assistansersättning 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2015-08-21, nr VON 2015.580. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegations
besluten är redovisade. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.623 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 92 

Övrig fråga - Färdtjänst 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-08 

VON 2015/37 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2015-02-03, § 13 att ge förvaltningen 
i uppdrag att ta fram fårslag på vilka kostnadsminskningar som kan göras 
inom färdtjänst, får att nå en besparing på 600 th 

Förvaltningen informerade 2015-02-20 att från och med l mars gäller nytt 
färdtjänstavtal med Bålsta Taxi AB. I samband med det nya avtalet har 
Håbo kommun beslutat att så långt som möjligt samordna färdtjänstresorna 
så att flera personer kan åka i samma bil. 

Socialchefmeddelade nämnden den 2015-04-07, utifrån nämndens beslut 
den 2015-02-03 om besparingar, att invänta faktura från Bålsta Taxi AB, 
eftersom fakturan kan ge en uppfattning om samålrningen har resulterat i 
några besparingar 

Förslag på dagens sammanträde 
Eva Staake (S) föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att också 
utvärdera om samålrningen i färdtjänst har fungerat bra eller dåligt. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
utvärdera om samålrning i färdtjänst fungerar bra eller dåligt. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.624 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-08 

VON 2015/37 

Övrig fråga- Teknikinventering. teknisk utveckling 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2015-02-03 § 12 att ge fcirvaltningen 
i uppdrag återkomma med rapport om vilken telmisk utveclding som kan tas 
tillvara inom vård- och omsorg fcir att effektivisera verksamheterna. 

Förvaltningen har gett utvecldingsledare/kvalitetscontroller i uppdrag att 
inventera marknaden och återkomma med rapport till nämnden. 

Förslag på dagens sammanträde 
Ordfårande Lisbeth Bolin (C) fcireslår till nämnden att i samband med att 
rapporten redovisas ska en projektgrupp formaliseras fcir att arbeta vidare 
med telmisk utveckling inom vård- och omsorg. Förslag är att deltagare 
väljs från vård- och omsorgsnämnden samt från socialfcirvaltningen och de 
kommunala råden, pensionärsrådet och handikapprådet. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fcirvaltningen återkommer med 
ett formaliserat ärende om att fastställa en projektgrupp fcir telmisk 
utveclding inom vård- och omsorg i samband med fårdig rapport. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
Avdelningschef fcir Stöd till äldre och funktionsnedsatta 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.625 
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