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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

In nehållsförteckn in g 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

§ 72 EnhetschefMatilda Norell presenterar sin verksamhet, hemtjänsten Kärnhuset 

§ 73 Enhetschef Monica Lundquist presenterar sina verksamheter, rehab, demensteam, 
daglig verksamhet och fotvård 

§ 74 EnhetschefEmmeli Söderberg presenterar verksamheten, äldreboendet Dalängen 

§ 75 Rapport avvikelser under januari till april år 2015 

§ 76 Information från socialchef 

§ 77 Månadsuppfoljning per april 2015 

§ 78 PRlO satsningen- riktade insatser inom området psykisk ohälsa åren 2012-2016 

§ 79 Fråga om vilka verksamheter som ska finnas i det så kallade A-huset (fore detta 
korttids boendet) 

§ 80 Redovisning av anmälningsärenden 

§ 81 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 82 Lex Sarah anmälan rörande att hemtjänst inte rapporterat otillräcldiga insatser 

§ 83 Uppvaktning 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

Enhetschef Matilda Norell presenterar sin verksamhet, 
hemtjänsten Kärnhuset 

Sammanfattning 
Matilda Norell är enhetschefför kommunens hemtjänst, Kärnhuset. Det är 
en av tre hemtjänstutförare i Håbo kommun. Matilda har arbetat i Håbo 
kommun sedan många år tillbaka, både som gruppledare inom hemtjänsten 
och enhetschef för personlig assistans. 

Hemtjänsten består av 38 månadsanställda, varav cirka 85 %av dessa är 
utbildade undersköterskor. Enheten har även 15-20 timvikmier anställda. På 
nätter arbetar "nattpatrullen", vilka utför både hemtjänst och boendestöd 
insatser. Till enheten hör även en vaktmästare och två administratörer. 
Antalet brukare är cirka 165-170 stycken. l O 500 besök görs per månad 
fördelat på 3 200 timmar hemtjänst. Utöver det tillkommer 500 timmar 
delegerad hemsjukvård. 

I mars 2015 infördes digitala trygghetslarm, vilket har varit en positiv 
utveckling från det tidigare analoga systemet. Från och med hösten 2015 
kommer man att arbeta utifrån planering och insatssystemet TES. 
Verksamhetenjobbar kontinuerligt med förbäthingsområden, ett sådant är 
genomförandeplaner för brukaren som då kan bli mer delaktig i sin 
planering av hemtjänstens insatser. 
Behovet av att rekrytera utbildade undersköterskor till hemtjänsten och 
övriga verksamheter i kommunen är stort. Det har visat sig framförallt 
genom svårigheter att rekrytera sommarvikarier. Matilda berättar att det är 
högt tryck i verksamheten och att hon är stolt över sina medarbetare som gör 
ett mycket bra jobb. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar för Matilda Norelis presentation 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.514 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 73 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

Enhetschef Monica Lundquist presenterar sina verksamheter, 
rehab, demensteam, daglig verksamhet och fotvård 

Sammanfattning 
Monica Lundquist är enhetschef får re ha b, demensteamet och kommunens 
fotvård. Monica är utbildad arbetsterapeut och har arbetat i Håbo kommun 
sedan år 2005. 

I det kommunala rehabilitelingsansvaret ingår att ge rehabiliterande insatser 
i hemmet till personer över 17 år i behov av rehabilitering mer än två veckor 
och som har betydande svårigheter att ta sig till primärvården. Det är många 
aktörer som arbetar med rehabilitering utöver kommunen, bland atmat 
primärvården och specialistvården. Det pågår en översyn i Uppsala län att se 
över rehabiliteringskartan och tydliggöra olika aktörers ansvar. I takt med en 
ökad äldre befollming i Håbo kommun behöver resurserna utökas inom den 
rehabiliterande verksamheten. 

Kommunen har ansvar får att fårskliva hjälpmedel till personer med 
rörelsehinder och kognitionssvårigheter över 21 år. Utgångspunkten är att 
tillgodose grundläggande personliga aktiviteter i hemmet och närmiljön får 
brukaren. En utmaning för verksamheten är att tillgodose behovet och 
efterfrågan av hjälpmedel hos en mer aktiv och medveten befolkning. 

Demensteamet startade hösten år 2014. Teamet består av en sjuksköterska 
tillika demensvårdsutvecklare på l 00 % och en arbetsterapeut på 50 %. 
Demensteamet ska göra skillnad får den eller de som lever med eller nära 
demenssjukdom. Stöd kan ges till individen, närstående samt personal
grupper. I uppdraget ingår även att utveckla demensvården i Håbo kommun. 

Fotvården erbjuder förebyggande medicinsk fotvård får personer med 
diabetes med remiss från läkare eller sjuksköterska. Fotvården är även 
tillgänglig får övriga kommuninvånare utan remiss. Ekonomin är en 
utmaning får verksamheten då avgiften per behandling inte täcker den 
faktiska kostnaden. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnänmden tackar Monica Lundquist får informationen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.515 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

Enhetschef Emmeli Söderberg presenterar verksamheten 
äldreboendet Dalängen 

Sammanfattning 
Emmeli Söderberg är tillfårordnad enhetscheffår äldreboendet Dalängen. 
Emrneli bö1j ad e arbeta som enhetschef på äldreboendet Solängen i januari 
2015 . Tidigare var hon enhetschef inom hemtjänsten i stenungsunds 
kommun. 

Dalängens äldreboende öppnade 2007 och består av 18 lägenheter. På 
Dalängen finns även Dalängens dagverksamhet får personer med 
demenssjukdom. Miljön på boendet är uppskattad av boende och personal. 
Vid Dalängen arbetar cirka 20 anställda. En av dessa är husmor som tillagar 
all mat under dagtid. 

Emrneli beslaiver att Dalängen kommit längre i utvecldingsarbetet laing 
kvalitetsregister än vad Solängen gjort. Det finns mycket får Solängens 
äldreboende att lära av Dalängen. Det är viktigt att samrna vård och insatser 
ges oavsett vilket boende den äldre bor på. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar Emmeli Söderberg for informationen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.516 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

VON 2015/38 

Rapport avvikelser under januari till april år 2015 

Sammanfattning 
Avvikelse är händelser som har eller hade kunnat medföra att brukare och 
patienter skadats. Exempel på avvikelser är fall och fall tillbud, brister i 
bemötande, upplevda missförhållanden, brister i läkemedelshanteringen, 
vårdrelaterade infeldioner och brister i informationsöveJföring. 

Antalet avvikelser har ökat markant från föregående period, från 353 till 561. 
Störst ökning ses på Solängens äldreboende, Pornona äldreboende hus 4 och 
kommunens hemtjänst Kärnhuset. Avvikelsehanteringen kommer att 
behandlas i arbetet med nytt ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete 
under hösten 2015. Fokus blir främst på strukturen och processen i avvikelse
hanteringen, men det är också viktigt att beakta arbetsmiljöfrågorna. För en 
god patientsäkerhet laävs en god arbetsmiljö. Sex avvikelser har skickats till 
lasarettet i Enköping for brister vid utskrivningen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-21, nr VON 2015.439 
- Sammanställd rapport, perioden januari- april år 2015, VON nr 2015.436 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnänmden uppdrar till förvaltningen att under hösten 
återkomma med en uppföljning som beslaiver vad förvaltningen gjort 
for att forbättra hanteringen av avvikelser med syfte att minska antalet 
skador eller risken for skador. 

2. Vård- och omsorgsnänmden beslutar att godkänna rapp01ten. 

Beslut expedieras till: 
Kommunens enhetschefer inom vård och omsorg 
Medicinsk ansvarig sjuksköterska 
Verksarnhetschef, Attenda AB, Pornona hus 2, privat äldreboende 
Enhetschef, Rindlags Hemtjänst & Service AB, privat hemtjänst 
Verksamhetschef, Grmmvård Sverige AB, privat hemtjänst 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.517 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 76 

Information från socialchef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

En framställan från vårdförbundet har inkommit med laav på arbetskläder, 
omklädningsrum, möjlighet att tvätta arbetsldäder med mera får personal i 
hemtjänst. 

E-tjänster i fle1ial områden inom socialtjänsten ska vara ldart l november 
2015 . 

Överenskommelse nu klart med Attenda omjusterad ersättning i enlighet 
med vård- och omsorgsnämndens beslut 2015-04-07 § 43 . 

Diskussioner fårs om att statia ett vård- och omsorgsprogram på gymnasiet. 

Svårt läge att rekrytera personal till vården under sommaren. Socialchef 
meddelar dock att läget är under kontroll. 

Utbildningsdag får vård- och omsorgsnämndens politiker är bestämd till den 
21 september 2015. 

Beläggning på våra kOlitidsplaster inom äldreomsorgen var i maj 65 %. 

Socialförvaltningen har blivit informerad om att det inte finns någon planlagd 
mark får nytt äldre boende. Vilket är mycket oroande då socialnämnden i fåre
gående mandatperiod, i beslut 2014-09-30 § 102, meddelade kommunstyrelsen 
om behovet av utbyggnad av särskilt boende får äldre och funktionsnedsatta 
perioden 2015-2024. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar får informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.522 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 77 

Månadsuppföljning per april 2015 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

VON 2015/2 

Budgetuppföljningen per april år 2015 för vård- och omsorgsnämnden visar 
på en O-prognos vid årets slut. Den verksamhet som har störst negativ 
avvikelse är köp av hemtjänst somprognostiserarett underskott 3 295 tkr. 
Underskottet balanseras dock genom minskade kostnader i andra 
verksamheter samt ökade intäkter för den kommunala hemtjänsten. Under 
januari- mars har sjukfrånvaron i vissa verksamheter varit högre än väntat 
och verksamheterna arbetar med rehabilitetingsinsatser och annat för att 
åstadkomma en sänkning av denna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-01, m VON 2015.470 

- Månadsuppföljning, daterad 2015-05-25, m VON 2015.446 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera till protokollet att man 
tagit del av förvaltningens budgetuppföljning per april 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.524 



HÅBO. 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

VON 2015/4 

PRIO satsningen -riktade insatser inom området psykisk ohälsa 
åren 2012-2016 

Sammanfattning 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedriver den nationella psykiatri
satsningen PRIO- Riktade insatser inom området psyldsk ohälsa. satsningen 
pågår under åren 2012-2016. Syftet är att personer som drabbas av psykisk 
ohälsa ska få bättre och merjärnlik vård och stöd. 

Kmmnuner och landsting ska utveckla bättre samverkan och arbetsmetoder 
for målgruppen. Lokala överenskommelser och handlingsplaner redogör for 
ansvarsfordelning och åtaganden mellan kornmun och landsting. 

2015 års handlingsplaner har foljts upp i maj 2015 enligt bestämmelser från 
SKL. Bedömningen är att arbetet genomfors enligt plan. Planerade aktiviteter 
och utvecklingsområden bedörns vara möjliga att genomfora under år 2015. 

Minnesanteckningar, daterad 2015-05-18 beslGiver uppfoljningen mer utförligt. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2015-05-20, m VON 2015.435 
- Minnesanteckningar, daterad 2015-05-18, m VON 2015.427 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna deluppfoljningen av 
handlingsplaner. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.525 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

VON 2015/37 

Fråga om vilka verksamheter som ska finnas i det så kallade 
A-huset (före detta korttidsboendet) 

Sammanfattning 
Sedan korttidsboendet flyttade från A-huset har förvaltningen inte haft 
någon verksamhet i lokalema och flera olika altemativ har diskuterats: 

• A-huset byggs om till en gruppbostad enligt LSS. 
• Kotttidsboendet Ekan flyttar till A-huset. 
• Kontorslokaler får rehabpersonal och sjuksköterskor i kombination med 

viss föreningsverksamhet 
• Bygga upp kommunens rehabverksamhet i lokalema. 
• Kommunens hemtjänst och demensteamet flyttar in i lokalema. 
• På nytt öppna som ett korttidsboende 

I tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-01 framgår mer utförligt förvaltningens 
får- och nackdelar till var och en av ovan punlder. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att det bästa altemativet av de ovanstående sex 
altemativen är att använda lokalema som utrymmen får kommunens hemtjänst, 
demensteam och viss föreningsverksamhet. Förvaltningen kommer då att klara 
de ålägganden som Kammarrätten i en dom slagit fast vad gäller arbetskläder. 
Det är också positivt att hemtjänsten och demensteamet har gemensamma 
lokaler vilket underlättar samarbetet luing gemensamma brukare. Ytterligare 
en fårdel är att det frigörs två lägenheter på Plommonvägen 8 och l O vilket är 
bra då det är stor efterfrågan på dessa bostäder. Det innebär också en 
hyresintäkt får kommunen om ca 140 tlcr per år. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslcrivelse, daterad 2015-06-01, nr VON 2015.456. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att det så kallade A-huset (före 
detta kmttidsboendet) ska användas som personallokal får kommunens 
hemtjänst och demensteam samt till viss föreningsverksamhet. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Enhetschef, hemtjänst Kärnhuset 
Enhetschef, demensteamet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.526 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 80 VON 2015/1 

Redovisning av anmälningsärenden 

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

Beslutsunderlag 
- Fölteckning över anmälningsärenden, nr 2015.459. 

Beslut 

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

EXPEDIERAD JUSTERARE 

4 [6 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 81 

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut redovisas 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

VON 2015/1 

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

• Ordfårandebeslut på formuleting av nyckelindikatorer gällande vård
och omsorgsnämndens mål nummer 2 for år 2016. 
Dnr 2015/18 nr 2015.405 

• Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda får perioden 
2015-04-22-2015-06-01, avseende fårdtjänst/riksfårdtjänst, bistånd 
äldreomsorg enligtSoLsamt bistånd funlctionsnedsatta enligt LSS och 
LASS. 

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

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2015-06-01, nr VON 2015.458. 

Beslut 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.528 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

VON 2015/26 

Lex Sarah anmälan rörande att hemtjänst inte rapporterat 
otillräckliga insatser 

Sammanfattning 
Den 4 mars 2015 inkom en anmälan enligt Lex Sarah ifrån kommunens 
äldre- och handikappombudsman. I anmälan sicrivs att kommunens 
hemtjänst Kärnhuset inte har rapporterat till ansvarig biståndsbedömare att 
de insatser personen har inte är tillräckliga. I anmälan står också att 
hemtjänsten inte alltid har utfört de insatser som personen har beviljats. 
Enligt anmälaren råder det misär i hemmet. 

Enligt rutin är det socialchef som utreder och bedömer om förhållandena är 
så pass allvarliga att det ska anmälas vidare till NO, Inspektionen får vård 
och omsorg. 

Socialchefs utredning framgår i tjänsteslcrivelse, daterad 2015-06-01. 

Sammanfattningsvis är det socialchefs uppfattning att det finns brister i 
dokumentationen så tillvida att det borde ha dokumenterats att hemtjänst 
kontaktat biståndsbedömarna då man bedömt att det fanns ett behov av 
ytterligare insatser. Journalanteckningarna från besöken av hemtjänsten 
skulle kunna vara mera utfårliga och det borde ha tagits mer initiativ till 
att utreda utökat behov. 

Sammantaget är socialchefs uppfattning att det fårhållande som påtalats av 
anmälaren är ett missfårhållande enligt Lex Sarah men dock inte ett så 
allvarligt missfårhållande att det ska anmälas till Inspektionen får vård och 
omsorg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslcrivelse/utredning, daterad 2015-06-01, nr VON 2015.466 

- Anmälan, daterad 2015-03-04, nr VON 2015 .179. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att man tagit del av 
anmälan och utredning enligt Lex Sarah och konstaterar att i det aktuella 
ärendet rådde ett missfårhållande såsom det uttrycks i Lex Sarah. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att missförhållandet enligt Lex Sarah 
inte är så allvarligt att det ska anmälas vidare till NO, Inspektionen får 
vård- och omsorg. 

Beslut expedieras till: 
Ombudman får äldre- och funktionsnedsatta 
Enhetschef, Kärnhusets hemtjänst 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.529 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 83 

Uppvaktning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-16 

Med anledning av att nämndens ersättare Ulrica Wallins fyller 50 år den 
24 juni 2015 överlämnar ordförande ett blomsterarrangemang till Ulrica. 

Vård- och omsorgsnämnden gratulerar Ulrica Wallin och därefter avslutas 
sammanträdet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.537 
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