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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTE RARE 

VON§ 18 Dnr 2018/00001 

Förvaltningen informerar 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tills vidare ha en stående 

informationspunkt om hur byggprocessen av nya äldreboendet löper på. 

2. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Verksamhetsbesök 
Helene Kos, enhetschef för hemtjänsten presenterar sig för nämnden samt berättar i 
sto1t om verksamhetens arbete och upplägg. Helene redogör också till nämnden de 
åtgärder som både planeras och vidtagits för att få budget i balans. Helene har gjort 
ett mycket bra jobb. 

Information 
På part samverkan den 2018-04-03 hade samverkansgruppen inte några synpunkter 

att lämna på de ärenden som nämnden har att besluta om på dagens sammanträde. 

Lägesrappmtering, Vid dagens sammanträde finns 2 somatiska platser lediga på 
Pomona hus 4 och 4 lediga somatiska platser på Humana Hus 2 samt 2 par, demens, 

som väntar på parboende. 

Social chefredogör för att budget år 2019 kommer att bli ett tufft år. 

Förvaltningen kommer vid fyra tillfällen att genomföra hearing träffar med 

allmänheten för att samla in synpunkter till arbetet med att ta fram en Äldre plan. 

Hiss bytet på Äldreboendet Pomona hus 4 har gått över förväntan bra och smidigt 

och är nu klart. Nu pågår hissbytet hos Humana på Pomona hus 2. 

Socialchef informerar om att ny lagstiftning har föitydligat att rörelsefriheten för 

boenden inte får inskränkas, varför förvaltningen diskuterar olika lösningar för att 
undvika begränsningsåtgärder på demensboendena. 

Socialchef informerar om LSS utjämningen och att Håbo kommun är en betalande 
kommun i systemet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 19 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Dnr 2017/00049 

Projektering av nytt korttidsboende med möjlighet till rehab lokaler 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som svar till Tekniska utskottet 
kommer vård- och omsorgsnämnden uppdra till socialförvaltningen att 

starta nya korttidsplatser i redan befintliga lokaler på Plommonvägen 6. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till socialförvaltningen att 

starta nya korttidsboendet på Plommonvägen 6 i september 2018. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att starta 6 nya korttidsplatser på Plommonvägen 6 i 

januari 2019 och att förhyra ersättningslokaler för den kommunala hemtjänsten 

på Sjövägen 14. 

Ärende 
Med anledning av det beslut kommunfullmäktige fattade 2017-10-30 om att 
bifalla motionen om nytt kmitidsboende, dnr 2016/0013 3, har tekniska 
utskottet beslutat att tillfråga vård- och omsorgsnämnden om antal platser, 
funktionalitet, integration med annat boende/verksamhet och övriga önskemål. 

Förvaltningen har tidigare utrett frågan om nytt korttidsboende och gjmi 

beräkningar avseende kostnad och tidsplan för att bygga ett nytt 
kmitidsboende. Förvaltningen kom fram till att nybyggnation inte var 

ekonomiskt försvarbart. 

Förvaltningen föreslår därför att lokalerna på Plommonvägen 6 renoveras och 

anpassas för att möjliggöra drift av sex stycken korttidsplatser riktade till 

målgruppen personer med demenssjukdom. Håbohus har tillsammans med 
förvaltningen bedömt att lokalerna kan iordningsställas och fungera för detta 

ändamål. Kostnaden för renovering av lokalen läggs på hyran. 

För att kunna använda Plommonvägen 6 till korttidsplatser krävs att 

verksamheten som idag bed1ivs i lokalerna flyttas. Förvaltningen måste därför 

hyra ersättningslokaler för hemtjänsten. Tillgängliga lokaler finns på Sjövägen 
14. I lokalerna på Plommonvägen 6 finns inte utrymme att också inrätta nya 
rehab-lokaler. Rehab-lokaler ingår i projekteringen av det nya äldreboendet 
som kommer att stå klart 2020 varför förvaltningen anser att inget ytterligare 

behov av rehab-lokaler finns. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Renovering av lokalen görs av Håbohus och kostnaden läggs på hyran att 

avbetalas under avtalstiden, renoveringskostnaden beräknas till 1 miljon 

kronor. Investeringskostnader för inventarier och utrustning beräknas till 680 
tusen kronor. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

5(14) 



HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 19 Dnr 2017/00049 

Driftkostnaden för verksamheten beräknar förvaltningen till 6,95 miljoner 

kronor varav 6 miljoner kronor utgör personalkostnader och 950 tusen kronor 

är hyra och övriga kostnader. 

Beslutsunderlag 
- Yttrande, daterat 2018-04-03 från Kommunala Pensionärsrådet. 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-23, dok.nr 3037. 
- Tekniska utskottets beslut, daterad 2017-12-11 § 103. 
- Kommunfullmäktiges beslut, daterad 2017-10-30 § 120, bifall till motion. 

På sammanträdet 
Kommunala Pensionärsrådet har lämnat följande yttrande till vård- och omsorgs
nämnden: -KPRs arbetsutskott motsätter sig en fördröjning av öppnandet av 
Plommonvägen 6 och yrkar sålunda att öppnandet sker enligt tidigare besked i 
september 2018. 

Förvaltningen redogör att ett tidigareläggande inte är att föredra med hänvisning 
till förvaltningens arbete med att finna nödvändiga åtgärder för att få budget i 
balans. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter avslutad diskussion yrkar Eva Staake (S) avslag på förvaltningens förslag att 
staiia nya platserna i januari 2019 till förmån för eget yrkande att starta i 
september 2018. 

Per-Arne Öhman (M) bifaller Eva Staakes (S) förslag att starta nya korttidsplatser 

i september 2018. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om vård- och omsorgsnämnden kan besluta 

enligt förvaltningens förslag att staiia i januari 2019 eller enligt Eva Staake (S) 
förslag att starta i september 2018 och finner att vård- och omsorgsnämndens 

beslutar enligt Eva Staake (S) förslag. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Telmiska utskottet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Dnr 2018/00028 

Reviderat avtal för godkännande, ersättning för vård av 
utskrivningsklara patienter 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslag till överenskommelse 

om ersättning under 2018 för utskrivningsklara patienter. 

Sammanfattning 
Enligt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

ska riktlinjer för samverkan tas fram inom ett län. Lagen ger också möjlighet enligt 

4 kap. 5 § att komma överens om en ny regional ersättningsmodell för 
betalningsansvaret. Lagens intention är att minska antalet dagar som patienter 

vårdas som utsklivningsklara på sjukhus och bygger på ömsesidig tillit mellan de 
berörda parterna. 

Enligt lag innebär avsaknaden av en överenskommelse om belopp att kommunerna 
ska lämna ersättning för vård av utskrivningsklara patienter med det belopp som 
fastställts i föreskrift av Socialstyrelsen (HSLFFS 2017:72). Eftersom beloppet för 
betalningsansvaret höjts och fastställts till 7 100 kronor per dygn i ett sent skede har 

kommunernas ekonomiska förutsättningar påverkats. 

Ersätt ni ngsmodel I 
Kommunens betalningsansvar ska inträda tre dagar efter det att en undenättelse 
enligt 3 kap. 1 § lag (2017:612) om samverkan vid utslaivning från sluten hälso

och sjukvård har skickats. Om en sådan undenättelse skickas efter ldockan 12.00, 
ska kommunens betalningsansvar emellertid inträda fyra dagar efter det att 

undenättelsen har skickats. För patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård ska 
fram till och med den 31 december 2018 kommunens betalningsansvar enligt 5 kap. 

4 § inträda först 30 dagar efter det att en undenättelse enligt 3 kap. 1 § har skickats. 

Kommunen ska lämna ersättning för vård av utskrivningsklara patienter med 5 042 
kronor per vårddygn för patienter vid en enhet för somatisk akutsjukvård, 3 638 

kronor per vårddygn för patienter vid en enhet för geriatrisk vård och 4 277 kronor 
per vårddygn för patienter vid en enhet för psykiatrisk vård. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2018-03-21, dok.nr 3032. 
- Utkast, förslag till avtal. 

Beslutet skickas till: 
Region Uppsala, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 21 Dnr 2018/00011  

Avtalsuppföljning år 2017, Humana omsorg AB, Pomona hus 2 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten för år 2017 

Sammanfattning 
Uppföljningen av avtalsår 2017 för d1ift av Pomona hus2, Humana omsorg AB 

har haft som syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med 
gällande riktlinjer, mål och krav. Resultatet bedöms av förvaltningen som 

godkänt. 

Ärende 
Förvaltningen har genomfört avtalsuppföljning och tittat på nedan uppräknade 

punkter. Resultat och kommentarer framgår i sin helhet i rapporten, daterad 
2018-02-19. 

• Nationella enhetsw1dersökningen och nationella brukarundersökningen. 

• Rutiner vid misstanlce/upptäckt av att den enskilde utsatts för våld eller 

övergrepp av en anhörig/närstående. 

• Genomförandeplaner. 

• Tandvård och munhälsa. 

• Rutin för hantering av medicintekniska produkter. 

• A vvikelsehantering. 

• Redogörelse för personal. 

Uppföljning 
Avtalsuppföljning med Humana omsorg AB genomförs en gång per år. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-21, dok.nr 2945. 

Rapport, daterad 2018-02-19, nr 2948. 
- Nationella enhetsundersökning. 

Nationella brukarundersökning. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningen för stöd till vuxna 
Humana omsorg AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 22 

Månadsuppföljning, februari 2018 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Dnr 2018/00027 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
månadsuppföljning per febrnari. 

2. Vård- och omsorgsnärnnden uppdrar till förvaltningen att i samband med 

delårsuppföljning per 31 mars återkomma med förslag på åtgärder för att få en 

budget i balans. 

3. Vård- och omsorgsnärnnden beslutar att delge månadsuppföljningen per 
febrnari till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Förvaltningens budgetuppföljning för vård- och omsorgsnärnnden för februari 

2018 visar ett prognosticerat underskott om 5 806 tkr. Våra äldreboenden i 
kommunal regi redovisar högre personalkostnader än vad som finns budgeterat. 
En annan anledning till underskottet är köpta platser i psykiatriboende. I budget 
finns utrymme för köp av två sådana platser men ytterligare två beräknas behöva 

köpas i en nära framtid. Sammantaget är underskottet här prognosticerat till ca 
3,6 miljoner kronor. 

Förvaltningen har också köp av sju platser på LSS-boende, varav två har 
tillkommit efter beslut om budget för 2018. I denna del är det beräknade 

underskottet nära 2,8 miljoner kronor 

Ytterligare en kostnad som är med i prognosen men inte fim1s i budget för 2018 är 
start av ett korttidsboende enligt kommunfullmäktiges beslut. Om detta startas i 
september beräknas kostnaden för året bli ca 2,4 miljoner kronor. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Generellt kan konstateras att det finns stora osäkra moment i en prognos per 
febrnari. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att anpassa kostnaderna för att 

minska underskottet. Delårsuppföljningen per mars bör kunna ge en mer exakt 
bild kring storleken på underskottet och vilka åtgärder som behöver vidtas. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-26, dok.nr 3041. 
- Vård- och omsorgsnärnndens månadsuppföljning per febrnari. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 22 Dnr 2018/00027 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter diskussion föreslår Per-Arne Ölunan (M) att förvaltningens 
beslutsformule1ing nummer 2 ändras: 

Från: 

Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att vidta nödvändiga 

åtgärder för en budget i balans, 

Till istället 

Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att i samband med 

delårsuppföljning per 31 mars återkomma med förslag på åtgärder för att få 

budget i balans. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om vård- och omsorgsnämnden kan besluta 

enligt Per-Arne Öhman (M) förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 23 

Översyn av styrdokument 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Dnr 2017/00053 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att upprälmade styrdokument från m 1 - 13 

ska kvarstå. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att upprälmade styrdokument från m 15 - 21 

ska revideras och vara antagna till senast nästa år, juni 2019. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppräknade styrdokument från 22 - 23 

ska upphävas med omedelbar verkan. 

4. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att m 14-Plan för full 

delaktighet i Håbo 2016-2019 - ska kvarstå. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2017-12-04 § 149 riktlinjer för styrdokument i 
Håbo kommun. Dessa riktlinjer innebär bland annat att en årlig översyn över 
kommunens styrdokument ska göras på tjänstemannanivå, samt att en översyn 
ska göras på politisk nivå en gång per mandatperiod. 

Fullmäktige antog även nya mallar för styrdokument och uppdrog till 

nämnderna att genomföra en översyn över alla styrdokument inom nämndens 
ansvarsområde. Denna första översyn kommer att utgöra grunden för 
kommande års aktualitetsprövningar. 

Styrdokument som ska kvarstå 
1. Delegationsordning. 

2. Dokumenthanteringsplan. 

3. Allmänna villkor för Håbo kommuns kundval inom hemtjänsten. 

11(14) 

4. Riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionsnedsatta. 
5. Riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

6. Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg. 
7. Riktlinje för avvikelsehante1ing inom hälso- och sjukvård och social omsorg. 

8. Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

9. Riktlinje individuellt förshivna hjälpmedel inom kommunal hälso- och sjukvård. 

10. Riktlinje för läkemedelshantering inom vård- och omsorg (inklusive bilagor). 
11. Riktlinje för hantering och användning av medicintelmiska produkter. 
12. Riktlinje för god vårdhygien inom vård- och omsorg. 
13. Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede. 
14. Plan för full delaktighet i Håbo 2016-2019. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 23 

Styrdokument som ska revideras 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Dnr 2017/00053 

15. Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Håbo kommun. 

16. Riktlinje för hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering i socialförvaltningen. 

17. Riktlinje för tandvårdsstöd till vissa äldre och funktionsnedsatta. 

18. Avgiftshantering inom äldre och handikappomsorgen. 
19. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen. 

20. Riktlinje för informationssäkerhet i patientjournalen. 

21. Riktlinje för vissa skyddsåtgärder inom vård- och omsorg. 

Styrdokument som ska upphävas 

12(14) 

22. Konsekvensbeshivning utifrån förslag till lokala värdighetsgarantier (hör ihop med 15). 

JUSTERARE 

23. Riktlinje för service utan behovsprövning (ska ändras till att vara en rutin). 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2018-03-22, dok.nr 3036. 
Förteckning, excelfil. 

Fullmäktiges beslut, daterad 2017-12-04 § 149, dnr 2017/00064. 

Beslutet skickas till: 
Berörda avdelningschefer 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 24 Dnr 2018/00003 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten 

för pe1ioden 2018-03-01 - 2018-03-27 är redovisade. 

Sammanfattning 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen 

alla beslut som fattats med stöd av delegation. Dessa finns sammanställda i den 

pätm som finns med på sammanträdet och som kan studeras individuellt. Viss 

redovisning kan också ske muntligt i särskilda fall. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-04 

Dnr 2018/00019 

Yttrande till IVO, ej verkställt beslut om kontaktperson enligt Sol 
Dnr 8.8.1-28867/2017-3 

Beslut 

1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande 
till Inspektionen för vård och omsorg. 

Sammanfattning 
Håbo kommun mottog 2018-02-28 begäran om yttrande från Inspektionen för 

vård och omsorg gällande ett beslut om kontaktperson som förvaltningen inte 

verkställt i tid. Enligt 16 kap 6 a § Socialtjänstlagen kan IVO ansöka om 

utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

Ärende 
Redogörelse av ärendet framgår i beslutsunderlag yttrande daterad 2018-03-12. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskiivelse, daterad 2018-03-21, dok.nr 3014. 

Yttrande datum 2018-03-12, dok.nr 3013. 

Journal utskrifter mellan perioden 2018-03-12 till 2017-04-05. 

Utredning datum 2017-04-13. 

Beslut om fmisatt kontaktperson datum 201 7-04-19. 
Uppdrag om kontaktperson datum 2017-04-19. 

Beslut om hemtjänst datum 2017-04-19. 

Utredning om hemtjänst datum 2017-08-15. 
Beslut om hemtjänst 2017-08-16. 

Beslutet skickas till: 
Inspektionen för vård och omsorg 
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