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�HÅBO W KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 11 

Mötets öppnande 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-25 

Dnr 2020/00006 

1. Vård- och omsorgsnämnden utser Eva Staake (S) att jämte ordförande 
justera dagens protokoll den 3 mars, därmed fastställs dagordningen. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden öppnar dagens sammanträde med kontroll av 

närvaro, val av justerare samt eventuell komplettering med övriga frågor. 

Inga övriga frågor anmäls. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Staake föreslås att justera protokollet. Inga övriga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner Eva Staake (S) att justera dagens 
protokoll och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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�HÅBO W KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 1 2  

lnformationspunkt på nämnden 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-25 

Dnr 2020/00005 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Inbjudna - verksamheten kommunal hemsjukvård 
Enhetschef samt gruppledare för hemsjukvården berättar för nämnden om hur 
hemsjukvården har växt från två stycken sjuksköterskor år 2002 till sjutton stycken 
år 2020 och som idag har ansvar för cirka 500 patienter per år. Att hemsjukvården 
har ansvar för patienter hos privata företagen under kvällar, natt och helger. 
Enhetschef informerar också om hemsjukvårdens ansvar, löpande utbildningar, 
teamarbete kring patienter samt samverkansparters. Att hemsjukvården även har 
ansvaret för cancerpatienter i alla åldrar vid palliativ vård. Att endast en 
dialyspatient kan kräva en hel hel tidstjänst. Att nya utskrivningslagen som kom år 
2018 om att samverka vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård inte fungerar 
tillfredsställande. I synnerhet är det akademiska sjukhuset som brister med 
informationsöverföringen, rapporteringen till kommunala hemsjukvården om att 
patienter är på väg hem från sjukhuset. Enhetschef informerar också om att den 
särskilda lönesatsningen som gjordes år 2018 för att behålla sjuksköterskor blev en 
lyckad satsning. Ingen sjuksköterska har slutat under år 2019. Enhetschef berättar 
också att Håbos hemsjukvård fått beröm genom att sjuksköterskorna i Håbo är 

positivt inställda till att anta utmaningar med avancerade tekniska lösningar. Vidare 
framför enhetschef att det finns många fördelar med att ha en centralt organiserad 
hemsjukvård. Som exempel att sjuksköterskorna känner ett kollektivt ansvar samt 
att det blir lättare för en sjuksköterska som vill prova att arbeta från till exempel ett 
särskilt boende till istället patienter i ordinärt boende. 

Inbjuden - Lokalförsörjning 

5(12) 

Biträdande kommundirektör berörde flera delar, dels avsikten med att arbeta med 
processen att ta fram en behovs- och nulägesanalys samt syftet med att ta fram 
ideprogram. Att det är viktigt för förvaltningen/nämnden att meddela brytpunkter, vad 
behöver nämnden för boenden och lokaler, för hur många personer och när behöver dessa 
vara klara. Nämnden ska alltid få flera alternativ, förslag och ideer presenterade på bordet 
för att kunna göra ett val. Nuläget är att, utredning pågår kring Pomona och effektiv och 
nära vård. Att fullmäktige fastställer en plats för byggandet av nya gruppboendet. 

• Ingrid Andersson (S) framför att nämnden måste få bli mer delaktiga i processerna, 
vilket nämnden inte blev när det gällde nya äldreboendet på Västerhagsvägen. 

• Ann-Sofi Borg (SD) framför att sal<lrnnniga som ska arbeta i boenden och lokaler 
ska rådfrågas mera, alternativt bli mer delaktiga i processerna. 

• Per-Arne (M) framför att biträdande kommundirektör regelbundet besöker 
nämnden med information, samt att även kommunala råden KPR och KFR ges 
ökade möjligheter att bli mer delaktiga. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 1 2  

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-25 

Dnr 2020/00005 

Avdelningschef Erik Johansson informerar 
Förvaltningens svar på frågan- Om de boende på Västerhagsvägen kommer att 
ha möjlighet att ta sig till gymlokalen under tak? - Svaret är tyvärr nej. 

Ett förtydligande om lägenheterna på Lindegårds Backe och vad lägenheterna 
används till. 
Socialförvaltningen blockförhyr hela Lindegårds Backe som består av två 
huskroppar. Lindegårds Backe stod klart för inflyttning hösten 20 18. Planeringen 
vid uppstart var att använda 10 fristående lägenheter och en samlingslokal till 
serviceboende enligt LSS och 7 fristående lägenheter och en samlingslokal till 
psykiatriboende enligt socialtjänstlagen. I februari 20 19  blev det dock tvunget att 
lägga ned psykiatriboendet då efterfrågan på denna boende form var dels för liten 
och dels de som redan bodde i boendet hade så stora och komplexa behov att 
förvaltningen inte kunde tillgodose behoven. Vissa av de boende i psykiatriboendet 
bor kvar i sina lägenheter med stöd av boendestöd. Övriga lägenheter som blev över 
används idag till behov av lägenheter både inom vård- och omsorgsnämnden och 
socialnämnden. 

Socialchef Mats Ståhl Elgström informerar 
På samverkansgruppen Socsams möte den 2020-02- 18 lämnades inga synpunkter 
på de ärenden nämnden har att besluta om på dagens sammanträde. 

Att en Lex Sarah har upprättats, förvaltningen beslutat att inte lämna den vidare till 
IVO då händelsen inte bedömdes av sådan art att det behövdes. Ansvariga chefer 
har vidtagit nödvändiga åtgärder utifrån händelsens art. 

Policy för valfrihet och konkurrens har reviderats, kommer att lämnas till nämnden 
i maj för genomlysning, därefter till kommunfullmäktige i höst. 

Avdelningschef Maria Bertilsson informerar 
Lägesrapportering, 5 personer väntar på somatiskt boende, 7 personer väntar på 
demensboende, förvaltningen köper 5 korttidsplatser i annan kommun samt en (1) 
boendeplats på särskilt boende i annan kommun. 

• Per-Arne (M) framför att förvaltningen i lägesrapporteringen lägger till antal, 
om hur många personer det är som väntat längre än 3 månader. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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rr4 HÅBO W l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 1 3  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-25 

Dnr 201 9/00046 

Måldialog, kommunfullmäktiges tilläggsyrkanden i budget 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att tilläggsyrkandena 33  och 34 redan 
sedan tidigare är uppfyllda och att tilläggsyrkandet 35 är uppfyllt genom att den 
enskilde vid upprättande av genomförandeplan lämnar alternativ som möjliggör 
ett omhändertagande av sitt eller sina djur vid sjukhusvistelse eller dödsfall. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 168 om tre tilläggsyrkanden som 
berör vård- och omsorgsnämnden. Tilläggsyrkandena är följande: 

33. Kommunfullmäktige beslutar att kunskaper i finska språket motsvarande 
fastställd EU-standard Cl ses som meriterande vid anställning inom 
kommunal vård och omsorg. 

34. Kommunfullmäktige beslutar att personal inom vård och omsorg som har 
direktkontakt med brukare aldrig arbetar ensamma oavsett tid på dygnet. 

35. Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen intar ett djurperspektiv i de 
fall man har att göra med brukare som har sällskapsdjur som är i behov av 
omplacering för att undvika avlivning. 

Förslag och redogörelse från förvaltningen 
Redogörelse: Tilläggsyrkande nr 33 är redan uppfyllt då Håbo kommun i samband 
med ny lag om minoritetsspråk som trädde i kraft 1 januari 2010 blev finskt 
förvaltnings-område arbetar förvaltningen sedan dess med att kunskaper i finska 
språket ses som meriterande vid anställningar inom kommunal vård och omsorg. 

Redogörelse: Tilläggsyrkande nr 34 är redan uppfyllt då hemtjänstpersonal alltid har 
möjlighet att ringa kollega eller tjänstgörande sjuksköterskor på dygnets alla timmar. 

Förslag: Tilläggsyrkande nr 35 möjliggör ett djurperspektiv genom att förvaltningen 
inför, att den enskilde genom eget ansvar, vid upprättande och uppföljning av 
genomförandeplan, lämnar sina alternativ som möjliggör ett omhändertagande av sitt 
eller sina djur vid akut sjukhusvistelse eller vid dödsfall. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga andra förslag lämnas 

Besl utsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner att tilläggsyrkandena 33 och 34 är uppfyllda 
och finner att så sker. Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag 
att införa djurperspektivet i genomförandeplanen och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Berörda chefer och berörd ekonom, närvarade på sammanträdet 

JUSTE RARE 
__..,/ 

71r; I tv I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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�HÅBO W KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-25 

Dnr 2019/00048 

Rapport ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4, 2019 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige 
och kommunfullmäktiges revisorer för kännedom . 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden är enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldiga att varje kvartal 
rapportera till fullmäktige om ej verkställda gynnande biståndsbeslut som inte 
blivit verkställda inom tre månader från dagen för beslut . 

Ärendet 
Inom kvartal fyra, år 20 19, har totalt sex ärenden rapporterats till Inspektionen för 
vård och omsorg, I V O. Två ärenden avser gynnande beslut enligt SoL och fyra 
ärenden enligt LSS. Dessa rapporteringar kan avse beslut som inte har verkställts, 
avbrott som skett i tidigare verkställigheter eller då verkställighet skett i tidigare 
rapporterade ärenden. I förvaltningens yttrande framgår en utförlig statistikrapport 
om ärendena att överlämna till fullmäktige och fullmäktiges revisorer för kännedom. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inspektionen för vård- och omsorg, I V O, har rätt i enlighet med 28 a § LSS och 
16 kap 6a § SoL, att ansöka om utdömande av särskild avgift hos 

förvaltningsrätten där det dröjt oskäligt lång tid att verkställa beslut för enskild . 
Den särskilda avgiften beräknas uti från insatsens karaktär . Vård- och 
omsorgsnämnden har yttrat sig och inväntar domslut i ett ärende som I V O  
överlämnat till Förvaltningsrätten för avgörande, där verkställigheten av beslut 
har dröjt oskäligt länge för den enskilde . Beslutet avser bostad enligt 9§9 LSS . 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4429, daterad 2020-0 1-27 
- Rapport, yttrande, nr 4428, daterad 2020-0 1-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner att rapporten överlämnas till 
kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges revisorer och finner att så sker . 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG 
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ra HÅBO W KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 1 5  

Kvalitetsberättelse år 2019 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-25 

Dnr 2020/0001 3 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport 
kvalitetsberättelse för år 20 19. 

Sammanfattning 
Verksamheter som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen ( HsL), socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är skyldiga 
att ha ett ledningssystem för att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten i 
verksamheten. Detta styrs av Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, S OS FS 20 1 1  :9. Kvalitetsberättelsen 
syftar till att skapa en överblick av hur nämndens verksamheter arbetat med kvalitet, 
utveckling och förbättrande åtgärder under det gångna året. 

Ärendet 
Kvalitet de finieras i S OS FS 20 1 1  :9 som att en verksamhet uppfyller de krav och 
mål som gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter om hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut 
som meddelas med stöd av sådana föreskrifter. Nämndens verksamheter arbetar 
med kvalitet och uppföljningar inom många olika områden. Kvalitetsberättelsen 
redovisar hur detta gjorts under det gångna året och vilka vidare åtgärder som 
behöver fortsätta utvecklas. 

Uppföljning 
Kvaliteten i nämndens verksamheter följs upp kontinuerligt under året genom olika 
fonner av undersökningar, analyser och förbättrande åtgärder. Det sammanställs 
och redovisas i samband med årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4444, daterad 2020-02-05 
- Rapport kvalitetsberättelse år 20 19 nr 4432,daterad 2020-0 1-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner rapporten kvalitetsberättelse år 20 19 
och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef, närvarade på sammanträdet 
Berörda avdelningschefer närvarade på sammanträdet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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ml HÅBO W KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 1 6  

Årsredovisning 2019 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sarnrnanträdesdaturn 

2020-02-25 

Dnr 201 9/00041 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
årsredovisning för 20 19 och överlämnar denna till kommunfullmäktige 

2. Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad 

Sammanfattning 
Nämnden redovisar ett överskott med cirka 8,3 miljoner kronor jämfört med 
budget. I utfallet finns både försenade uppstarter och planerade avslut av 
verksamheter samt ett antal vakanta tjänster. Samtidigt redovisar andra 
verksamheter högre kostnader än budgeterat, framför allt köp av externa 
boendeplatser och köp av hemtjänst. 

Även nämndens nuvarande verksamheter har under året varit under utveckling, 
planering, omstrukturering eller avveckling. Bland annat har två nya gruppbostäder 
LSS startats upp, nya äldreboende planeras, anhörigstödet har omstrukturerats, 
psykiatriboende och korttidsboendet LSS avvecklats. 

Nämnden kommer att helt eller delvis uppnå uppsatta mål för året. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4448, daterad 2020-02-05 
- Årsredovisning 20 19 nr 4447, daterad 2020-02-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner årsredovisningen för år 20 19 och finner 
att så sker. Ordförande frågar om nämnden godkänner omedelbar justering och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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�HÅBO W l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 1 7  

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-25 

Dnr 2020/00003 

Redovisning av delegationsbeslut år 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut för 
perioden 2020-01-21 - 2020-02-18 är redovisade. 

Delegationsbeslut att redovisa för perioden 

1. Delegationsbeslut nr 4469 - Protokoll över återrapporterade delegationsbeslut 
till förvaltningschef i enskilda ärenden 

2. Delegationsbeslut nr 4442, om missförhållande enligt lex Sarah, personlig 
assistans 

Besluts underlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3665, daterad 2020-02-11. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

11 (1 2) 



�HÅBO W KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 18 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-25 

Dnr 2020/00004 

Redovisning av anmälningsärenden år 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att anmälningsärendena för 
perioden 2020-0 1-27 - 2020-02-24 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 V ON Anmälningsärenden. 

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

4470 - I V O  bifaller Humanas ansökan om att bedriva hemtjänst enligt 7 kap. 1 § 
4471 - I V O  bifaller Buurtzorg ansökan om att bedriva hemtjänst enligt 7 kap. 1 § 
4483 - Beslut KS 2020-02- 10 § 10, Miljö- och hållbarhetsaktiviteter år 2020 
4484 - Beslut KS 2020-02- 10 § 14, Inriktning för vårdcentrumutvecklingen i länet 

samt Effektiv och nära vård 2030 
4485 -Beslut KS 2020-02- 10 § 15, Tidplan för budget 202 1, plan 2022-2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner att anmälningsärendena är redovisade 
och finner att så sker 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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