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Vård- och omsorgsnämnden

VON§ 41

Dnr 2018/00001

Information Närvårdsarbetet och Förvaltningen informerar
Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för info1mationen.
Sammanfattning

Närvårdskoordinator Hanna Röngren lämnar rapport till nämnden om det löpande
närvårdsarbetet. Nämnden informeras om närvårdens utvecklingsområden, det
lokala utvecklingsarbetet, områden som har verkställts och nu är i gång, vilka
utmaningar som väntar samt det långsiktiga kommande arbetet.
Förvaltningen informerar

Övergripande samverkans grupp lämnade 20 18-06- 1 1 inga synpunkter på de
ärenden nämnden har att besluta om på dagens sammanträde.
Lägesrapportering beläggning och antal i kö för särskilt boende. Två lediga platser
på Humana med en hyresgäst på väg in, två lediga platser på Pomona hus 4 med en
hyresgäst på väg in samt två hyresgäster som väntar på plats på Demensboende.
Information om att förvaltningen tillämpar försiktighetsprincip för politiska partier
att besöka kommunens äldreboenden, dels utifrån sekretessbestämmelse om
enskildas hälsotillstånd och dels med hänsyn till brukares, patienters och
närståendes integritet, detta i enlighet med SKLs rekommendationer i Cirkulär nr
18: 19.
Upphandling av färdtjänst, ett anbud inkom och tilldelningsbeslut kommer att
lämnas till Bålsta Taxi AB. I samband med budgetkonferensen i augusti ska
förvaltningen rapportera kring hur avtalet ser ut när det gäller riksfärdtjänst.
Rapport från tjänstemam1aledning hälsa, stöd, vård och omsorg (TML HSVO)
om vad som diskuterats och beslutats från senaste möte 20 18-06-0 1.
Statusrapport om det pågående arbetet att ta fram en ny äldreplan.
Inför den inplanerade budgetkonferensen med nämnden och budgetansvariga i
förvaltningen i mitten på augusti får nämnden information om de ekonomiska
förutsättningarna samt det ekonomiska läget och den budget nämnden har att
förhålla sig till år 20 19.
Lägesrapp01iering byggandet av nya Äldreboendet, ritningar på exteriören har
kommit och ska studeras. När det är dags kommer förvaltningen via Håbohus att
ta hjälp med att planera interiören.
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Dnr 2017/00041

VON§ 42

Riktlinje för hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering inom
socialförvaltningens verksamheter
Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner riktlinje för hälso- och sjukvård
inklusive habiliteling/rehabilitering i socialförvaltningen
Sammanfattning

Den nuvarande riktlinjen har gällt i två och ett halvt år.
Den största förändringen i den reviderade riktlinjen är att enhetschefens
ansvar nu tydliggörs mot ett helhetsansvar för vård och omsorg. Tidigare låg
fokus mer på omsorg för enhetschefen och ansvaret för hälso- och sjukvården
låg på enskilda legitimerade samt enhetschefen för hälso- och sjukvård.
En annan viktig förändring är att dialogen mellan legitimerad personal och
enhetschefen betonas samt att det på varje enhet ska finnas ett forum för
samverkan mellan personalgrupperna för kvalitets- och förbättringsarbete.
Riktlinjen gäller från 20 18-07-0 1 till 2022-07-0 1 och ersätter tidigare
liktlinje daterad 2016-0 1-07.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 20 18-05-28, dok.nr 3 158
Riktlinje daterad 20 18-05-25, dok.nr 2568

Beslutet skickas till:

Medicinskt ansvalig för rehabiliteling
Avdelningschef för äldre- och funktionsnedsatta
Enhetschefer äldre- och funktionsnedsatta
Verksamhetschef för Pomona hus 2, Humana omsorg AB
Verksarnhetschef för Grannvård
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VON§ 43

Dnr 2017/00014

Ytterligare förlängning av överenskommelse om samverkan kring
personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016
Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att tidigare förlängd överenskommelse
om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län
2012-20 16 förlängs till dess att ny överenskommelse mellan Region Uppsala
och länets kommuner tecknats.
Sammanfattning

Sedan år 20 10 är kommuner och landsting/regioner skyldiga att ingå överens
kommelse kring samverkan för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Kravet finns lagstadgat inom både Socialtjänstlagen, 5 kap. 8a§ samt Hälso- och
sjukvårdslagen 8a §.
Region Uppsala, tidigare landstinget i Uppsala län, och länets kommuner har
sedan tidigare en överenskommelse utifrån denna skyldighet med giltighetstid
till och med 20 16- 12-31. Överenskommelsen förlängdes dock genom beslut
2017-03-07 § 18 av vård- och omsorgsnämnden till och med 20 17-12-3 1 i
avvaktan på att en ny överenskommelse skrivs fram.
Då det ännu inte finns någon ny överenskommelse klar att börja gälla från
20 18-07-0 1 som tidigare förväntats, behöver vård- och omsorgsnämnden nu
fatta ett nytt beslut i detta ärende. Vård- och omsorgsnämnden föreslås därför
besluta att befintlig överenskommelse förlängs till dess att ny överenskommelse
finns.
Region Uppsala ansvarar för arbetet med att ta fram en ny överenskommelse.
Detta i samverkan med länets kommuner.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 20 18-06-07, dok.nr 3 167
Överenskommelse, daterad 2012- 1 1- 13
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2017-03-07 § 18.
Beslutet skickas till:

Region Uppsala
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VON§ 44

Dnr 2018/00037

Åtgärdsplan för kvalitet i särskilt boende
Beslut
1.

Vård och omsorgsnämnden har tagit del av åtgärdsplanen och uppdrar åt
förvaltningen att fortsätta arbetet i enlighet med planen

Sammanfattning

Öppna jämförelser år 2017 visade att brnkare på våra kommunala särskilda
boenden för äldre var missnöjda med kvaliteten inom ett antal områden.
Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att utveckla kvaliteten i verksam
heterna genom att ta fram en åtgärdsplan.
U ppföljning

Förvaltningen lämnar information om det pågående arbetet under våren
2019.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-20, dok.nr 3188
Åtgärdsplan, daterad 2018-06-20, dok.nr 3189

Beslutet skickas till:

Berörda enhetschefer
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VON§ 45

Dnr 2018/00035

Förslag till projektering av ett nytt äldreboende som ska ersätta
Pomonas äldreboende
Beslut

1. Vård- och omsorgsnärnnden beslutar att ärendet återremitteras till förvaltningen
för att komplettera tjänstesluivelsen utifrån de yrkande nämnden lagt fram.
Sammanfattning

Pomonas äldreboende består av 2 huslaoppar på Plommonvägen 2 och 4. Huset på
Plommonvägen 2 d1ivs av Humana och har 32 lägenheter. Huset på Plommonvägen
4 drivs i kommunal regi och har 24 lägenheter för peimanent boende och åtta
lägenheter avsedda för korttidsplatser.
Ärende

Verksainheten bedrivs i fyra plan i varje hus. Boendemiljön på Pomona är inte att
betrakta som idealisk. Det är förhållandevis trångt i de gemensamma utrymmen
som finns och det är en bristfällig utemiljö som inte är särskilt tillgänglig.
Ur ekonomisk synpunkt är det höga driftskostnader beroende på att det endast är
åtta lägenheter på vaije avdelning. Det medför förhållandevis höga
personalkostnader eftersom man med samma personalstyrka skulle kunna ge stöd
till boende i tio lägenheter.
Personalkostnaden per plats räknat på dag- och kvällspersonal på Pomona är idag
ca 450 tla per år. Om verksamheten istället hade tio lägenheter per avdelning och
med samma bemanning skulle personalkostnaden räknat på dag- och kvällspersonal
istället bli ca 360 tlu per år, det vill säga 90 tla lägre per plats och år. På 64 platser
innebär det en kostnadsminslrning om ca 5 700 tla.
Kommunens hyra för lokaler och lägenheter på Pomona hus 2 och 4 är idag ca 8, 7
miljoner tla. Om Håbohus AB skulle bygga 64 nya platser har vi tillsammans med
dem i detta första skede rälrnat med en produktionskostnad om ca 2,3 miljoner per
lägenhet inklusive kringytor. Totalt blir det ca 140 miljoner. Håbohus beräknar den
årshyran till ca 10 miljoner, en kostnadsölrning jämfört med idag om ca 1 300 tla.
Netto innebär det att en utflyttning från Pomona skulle minska förvaltningens
kostnader för 64 platser i äldreboende med ca 4 miljoner honor per år.
Från Håbohus AB ser man inga svårigheter med att förvaltningen bryter hyres
kontraktet och att de tar över Plommonvägen 2 och 4.
Naturligtvis behöver mer exakta kalkyler göras men det mesta talar redan nu för att
det vore ekonomiskt effektivt att flytta ut från Pomona, samtidigt som de äldre
kommer att kunna erbjudas ett mer modernt äldreboende.
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VON§ 45

Dnr 2018/00035

Parallellt med att förvaltningen gör mer exakta ekonomiska berälmingar bör
förvaltningen få i uppdrag att påbörja en projektering av ett nytt äldreboende om 40
till 60 lägenheter för att möjliggöra en utflyttning från Pomona. Tillsammans med
de 60 lägenheterna vid kyrkcentrum kommer det då att finnas 100 till 120 nya
lägenheter, varav 64 används för en utflyttning från Pomona.
Förvaltningen har haft en inledande kontakt med planavdelningen som arbetar med
att ta fram markförslag för detta ändamål på redan planlagd mark.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

En utflyttning från Pomona till ett nybyggt äldreboende med 10 lägenheter per
avdelning beräknas minska kostnaderna för särskilt boende för äldre med cirka 4
miljoner kronor per år.
Uppföljning

Förvaltningen återkommer med en rapport till vård- och omsorgsnärnnden i oktober
Beslutsunderlag
-

Tjänsteslaivelse, daterad 20 18-05-31, dok.nr 3 164
Yttrande från KPR, KHR och An11örigföreningen

Förslag till beslut på sammanträdet

Förvaltningens förslag i tjänsteslaivelse: Att vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att påbörja projekteringen av ett nytt äldreboende med
40 till 60 lägenheter som tillsammans med äldreboendet på Kyrkcentrum ska ersätta
Pomonas äldreboende:
Efter avslutad diskussion om att förvaltningens utredning inte är tillräckligt genom
arbetad yrkar Eva Staake (S) på återremiss, bland annat utifrån de frågeställningar
som framkommit i yttrandet från föreningarna.
Per-Arne Öhman (M) bifaller Eva Staakes yrkande med tillägget att en demografisk
prognos behöver göras.
Leif Lindqvist (V) bifaller Eva Staakes yrkande med tillägget att utredningen även
bör innehålla för och nackdelar med att behålla Pomona huset inom socialtjänsten
samt att utredningen blir mer fördjupad och med en bredare helhet.
Beslutsgång

Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet
ska återremitteras och fim1er att ärendet återremitteras till förvaltningen.
Beslutet skickas till:

Socialchef
Avdelningschef för Stöd till äldre och funl<tionsnedsatta
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VON§ 46

Dnr 2018/00027

Månadsuppföljning april 2018
Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens
månadsuppföljning per april 2018.
Sammanfattning

Förvaltningens månadsuppföljning per april för vård- och omsorgsnämnden
visar ett prognostiserat underskott på 3 033 tla vid årets slut. Jämfört med
prognos per mars är det ett försämrat resultat med ca 900 th. Det beror på
ökade placeringskostnader, högre kostnader än beräknat för hjälpmedel samt
inköp av en app för digital signering vid läkemedelsdelning. I kommuner
som börjat använda sig av digital signering har det visat sig att antalet
avvikelser minskar på ett påtagligt sätt.
I det prognostiserade underskottet finns 2,4 miljoner som avser start av det
nya korttidsboendet. Om fullmäktige i juni fattar ett beslut om att
kompensera nämnden för denna kostnad så innebär det ett kvarstående
underskott om ca 600 tkr, det vill säga drygt 2 promille av nämndens
budget. Förvaltningen föreslås i dagsläget inga särskilda åtgärder för att nå
en budget i balans utan fortsätter att vara så återhållsamma som möjligt med
nämndens medel.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 20 18-05-25, dok.nr 3153
Månadsuppföljning per april 20 18

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen för kännedom
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VON§ 47

Dnr 2018/00003

Redovisning av delegationsbeslut 2018
Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden bordlägger redovisningen av delegations
besluten för perioden 20 18-03-27 - 20 18-05-02 till nästa sammanträde
i september.
Sammanfattning

På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen
alla beslut som fattats med stöd av delegation. Dessa finns sammanställda i
den pärm som finns med på sammanträdet och som kan studeras
individuellt. Viss redovisning kan också ske muntligt i särskilda fall.
Förslag till beslut på sammanträdet

Med anledning av att pärm inte fanns tillgänglig under sammanträdet frågar
ordförande om ärendet kan bordläggas till nästa sammanträde i september
och finner att så sker.
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VON§ 48

Dnr 2015/00037

Övrig fråga på nämnd sammanträdet 2015-2018
Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden lägger fråga och svar till handlingarna.
Sammanfattning

Med anledning av diskussioner om bemamling och organisation av
Anhörigcenter frågar Eva Staake (S) om förvaltningen snarast kan kontakta
berörda organisationer för ett möte och Socialchefen svarar att de kommer att
göra detta.
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