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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-03-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON §9 Dnr 2017 /00027 

Avvikelserapport, årsrapport år 2017, hälso- och sjukvård och 
social omsorg 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med 
enkla statusrapp01ter i samband med årets ekonomiska redovisningar kring 

hur arbetet går med att förbygga avvikelser samt hur samarbetet med övriga 

vårdgivare fortlöper. 

2. Vård och omsorgsnämnden godkänner årsrapp01ten om avvikelser hälso

och sjukvård och social omsorg år 2017. 

Sammanfattning 
Antalet avvikelser har ökat från 1684 år 2016 till 1939 år 2017. Av det totala 

antalet fall har 16 medfört en fraktur för patienten. 14 har inträffat på särskilt 
boende för äldre, en i ordinärt boende och en på korttidsplatserna. Antal 
tryckskador som rapporterats som en avvikelse är 10 varav två inträffat på 
annan enhet än kommunen. Sammantaget har antalet avvikelser, frakturer och 
tryckskador ökat under året. Åtgärder har vidtagits i foirn av ökat fokus på 
förbyggande insatser för att undvika fallskador, tryckskador, undernäring och 
ohälsa i munnen. Ett samarbete med Familjeläkarna kring fallprevention har 

också startat under året. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-20, dok.nr 2950 
- Årsrapport avvikelser, daterad 2018-02-20, dok.nr 2949. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per-Arne Öhman (M) yrkar med bifall från Eva Staake (S) att förvaltningen 

ska få i uppdrag att återkomma till nämnden under året med löpande enkla 
rapporter om hur arbetet med att förebygga avvikelser åtgärdas samt hur 

samarbetet med övriga vårdgivare fo1tlöper. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om vård- och omsorgsnämnden kan 
godkänna förslaget och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
Avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta 

Enhetschefer för äldre och funktionsnedsatta 
Verksamhetschef för Pomona hus 2, Humana 
Verksamhetschef för Grannvård, hemtjänst 

EXPEDIERAD JUSTERARE 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

l<OMMUN 
Sammanträdesdatum 
2018-03-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 10 Dnr 2018/00005 

Patientsäkerhetsberättelse år 2017 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att 
återkomma med förslag på ytterligare åtgärder för att förbättra patient

säkerheten, om föreslagna aktiviteter visar sig vara otillräckliga. 

2. Vård och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för år 

2017 inklusive målen för år 2018 

Sammanfattning 
Under året har ett arbete lagts ner på att säkerställa personalens kunskap kring 
förebyggande insatser för att undvika fall, tryckskador, undernäiing och 

ohälsa i munnen och att använda kvalitetsregistret Senior Alert, på särskilt 

boende för äldre. I ordinärt boende har riskbedömningar kommit igång under 

hösten. Ett samarbete har också inletts med Familjeläkarna med ökat fokus på 
förebygga fall. Antal personer som fått en fraktur efter fall är 16, att jämföra 

med år 2016 då 1 1  personer fick en fraktur efter fall. Under år 2018 kommer 
patientsäkerhetsarbetet fo1isätta att fokusera på förebyggande insatser i 
äldreomsorgen. Parallellt behövs en ökad tydlighet laing roller och strukturer 
i vården och omsorgen för att nå framgång och få en god och säker vård. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-20, dok.m 2957. 

- Patientsäkerhetsberättelse år 2017, dok.m 2951. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Staake (S) yrkar med bifall från Per-Arne Öhman (M) att förvaltningen får 
i uppdrag att återkomma med förslag på ytterligare åtgärder för att förbättra 

patientsäkerheten. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om vård- och omsorgsnämnden kan 
godkänna förslaget och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
Avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschefer inom äldre och funl(tionsnedsatta 
Verksamhetschef Pomona hus 2, Humana 

Verksamhetschef Grannvård, hemtjänst 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

5(12) 



HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-03-06 

Dnr 2018/00018 

Fortsatt giltighetstid för Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att dokumentet för Ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete får fortsätta att gälla i tillämpliga delar i 

enlighet med Socialstyrelsens föreshifter och allmäm1a råd (SOSFS 
2011 :9) under projekttidens gång, dock som längst fram till 2019-06-30. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har startat ett projekt med att arbeta fram ett ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete som syftar till att vara ett styrsystem som 

används i praktiken. Imiktningen är att ledningssystemet ska finnas i vårt 
styr- och lednings-system, Stratsys, och fungera som ett stöd för 

verksamheten och ansvariga chefer i det praktiska arbetet i vardagen. I och 
med att det kommer att finnas i Stratsys så blir det också en nah1rlig 

koppling andra styrinstrument som mål och budget. Arbetet kommer att 
pågå under hela år 2018 och beslut om det nya lednings-systemet kan fattas 
av nämnden tidigast i januari 2019 dock senast juni 2019. 

Ärende 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete antogs av dåvarande 
socialnämnd 2013-06-11 § 56 med sista giltighetstid fram till 2017- 12-31. 

Arbetsutskottet förslag är att dokumentet får f01tsätta att gälla i tillämpliga 

delar under projekttidens gång, dock som längst fram till 2019-06-30. Detta 
också med hänvisning till förvaltningens pågående projektarbetet som 
kommer att resultera i ett nytt, mer informativt och beskrivande dokument. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteshivelse, daterad 2018-02-28 nr 2980. 

- Dokument Ledningssystem 2013-2017, daterad 20 13-05- 17, SN2012/47 nr 98. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef för administrativt stöd och utveckling 

lb" I l_:;; I 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 12 

Förvaltningen informerar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-03-06 

Dnr 2018/00001 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Information om närvård är framflyttad till juni nämnden istället. 

Samverkans gruppen hade inga synpunkter på de ärenden nämnden har att 

besluta om på dagens sammanträde. 

Lägesrapportering vid dagens datum. Beläggning och antal personer som 

väntar på särskilt boende: Två väntar på demensboende, fyra platser lediga på 
korttidsboendet, fem lediga platser på somatiskt boende. 

Förslag finns att förlägga det nya korttidsboendet i de lokaler som hem

tjänsten har idag och som tidigare varit ett korttidsboende och att hemtjänsten 
flyttar till Resursskolans Galaxens lediga lokaler på Sjövägen 14 i Bålsta. 

Håbo kommun och HUL, Hjälpmedel i Uppsala län, med flera kommuner har 
ett avtal om samarbete hing tjänster samt inköp och hante1ing av individuellt 
förskrivna hjälpmedel. HUL meddelade sent till alla kommunerna om 
underskott på cirka 4 mh. Håbo kommuns del uppgår till cirka 200 tkr att 
betala, vilket förvaltningen hann bokföra på år 2017. 

Privat utförare av hemtjänst Grannvård, har ansökt och blivit beviljad ett 
intagningsstopp av nya kunder fram till 30 april med anledning av att det just 

nu är svårt att rekrytera personal. 

Socialchef redogör funktionsbesktivningen för nya äldreboendet samt 
meddelar att funlctionsbeskrivningen även har redogjorts på kommunala 

pensionärsrådet och på kommunala handikapprådet. 

De nya servicebostäderna LSS 8 stycken och 8 stycken servicebostäder psykiatri 

kommer i stället att bli 10 lägenheter till servicebostäder LSS och 6 lägenheter till 
servicebostäder psykiatrin. Detta med anledning av att efterfrågan till service
bostäder psykiatrin inte är lika hög som till LSS. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-03-06 

Dnr 2018/00013 

Avtalsuppföljning år 2017, utförare inom kundvalet 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnärnnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att ta 
fram en plan på hur genomförandeplaner och social dokumentation ska öka 

avsevärt under år 20 18, planen ska delges nämnden. 

2. Vård- och omsorgsnärnnden beslutar att godkänna rappmien. 

Sammanfattning 
Uppföljningen av kundvalets avtalsår 2017 har haft som syfte att säkerställa att 

verksamheten bedrivs i enlighet med gällande riktlinjer, mål och la-av. Förutom 
att granska hur uppdraget utförs finns en ambition att genom uppföljningar - och 

inte minst dialogen vid uppföljningsmötet - identifiera viktiga utvecldings
områden som blir till nytta för samtliga parter. 

Ärende 
Förvaltningen har genomfö1i avtalsuppföljning utifrån nedanstående områden. 

Resultat och kommentarer framgår i sin helhet i rapporten, daterad 2018-02-20. 

• Nationella enhetsundersökningen och nationella brukarundersökningen 
• Genomgång av efterfrågade rutiner 
• Genomförandeplaner 
• Munhälsa, förflyttningsutbildning, basala hygiernutiner, medicintekniska 

produkter, avvikelsehantering, signeringslista rehab ordinationer 
• Utförarens personal - utbildningsnivå och intyg avseende undersköterskor 
• Genomgång av inlämnade verksamhetsplaner för 2018. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-20, dok.m 2930 

Rapport, daterad 2018-02-20, dok.nr 2931 
Nationell enhetsundersökning och nationell brukarundersölming 

- Verksamhetsberättelser från utförare 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Avdelningschef Cat1in J osephson redogör för ärendet. Efter avslutad diskussion 
föreslår förvaltningschef till nämnden att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 

plan på hur genomförandeplaner och social dokumentation ska öka avsevärt under 
året. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om vård- och omsorgsnärnnden kan 
godkänna förslaget och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Berörda avdelningschefer 

Kärnhuset, kommunal hemtjänst och Grannvård AB, privat hemtjänst 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Sammanträdesdatum 
l<OMMUN 2018-03-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 14 Dnr 2017/00021 

Årsredovisning 2017 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
årsredovisning för 20 17 och överlämnar denna till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott på drygt fyra miljoner honor 

för år 2018. Överskottet beror främst på lägre kostnader för köp av verksamhet än 

beräknat. 

Flera enheter inom förvaltningen har fått ny ledning och avdelningen för Stöd till 

äldre och funktionsnedsatta fick ny avdelningschef i november 201 7. Två utförare 
har lämnat hemtjänsten och Humana omsorg driver nu Pomona hus 4 efter Attendo. 

Förvaltningen upplever en ökad efterfrågan och även ett ökat stödbehov hos 
enskilda individer. Hemtjänsten har genomgått stora förändringar. Avgiftsmodellen 
har ändrats för brukarna och ersättningsmodellen har ändrats för utförarna. 
Avgiften bestäms nu utifrån biståndsbedömd totaltid. Syftet med ändringen är att få 

ett positivt ökat fokus på individens individuella behov. 

Inom hela äldreomsorgen har arbetsmetoden IBIC (individens behov i centrum) 

börjat användas och ett förberedande arbete inför det nya regelverket för 
utskrivningsldara har genomförts. 

Nämnden uppfyller ett av tre mål. Skälet till varför målvärdet inte nås är främst 

otillräcldig dokumentation och bristande mätmetoder. Nämndens mål om attraktiv 
arbetsgivare är uppfyllt, liksom de delar som rör tekniska lösningar och våld i nära 
relationer. 

Inom hela utförarsidan är rekryterings behoven stora då verksamheten växer. Det är 

även stora pensionsavgångar framöver och förvaltningen måste vara en attraktiv 
arbetsgivare för att kunna konkurrera om arbetskraften. Hög kvalitet i 
verksamheten och flexibilitet kring anställningsfmmer är ett par nycldar för att 

ldara personalförsöijningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-19, dok.m 2943 

- Årsredovisning 201 7, daterad 2018-02-19 

Beslutet skickas till: 
K:.ommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 15 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-03-06 

Dnr 2018/00003 

1. Vård- och omsorgsnänmden noterar till protokollet att delegationsbesluten 

för perioden 2018-01-29 - 2018-03-01 är redovisade. 

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. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-20, dok.nr 2 184 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-03-06 

Dnr 2017/00023 

Rapportering ej verkställda gynnande beslut - kvartal 4 

Beslut 

1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport 

av verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS till kommun
fullmäktige och kommunens revisorer för kännedom. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningarna är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljade insatser inte har blivit verkställda i tid enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktions

hindrade (LSS). Rapporte1ing ska även ske av tidigare inrapporterade insatser, 
när dessa har verkställts. 

Vaije individbeslut som inte verkställts i tid ska rapporteras till IVO. Även 
avbrott i verkställigheter som övershidit tre månader ska rappo1ieras. 

Dessutom ska tidigare inrappmierade ärenden åtenapporteras, när de har blivit 
verkställda. 

Inom kvartal 4 har sammanlagt 7 ärenden enligt SoL och 19 ärenden enligt 

LSS inrapporterats som ej verkställda beslut. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Om kommunen inte verkställer gynnande beslut inom den lagstadgade tiden 
om tre månader, kan IVO välja att ansöka om vite hos förvaltningsrätten. Detta 

belopp kan tilldömas från tio tusen kronor upp till maximalt en miljon lcronor. 

Uppföljning 
Handläggare följer upp sina respektive ärenden med handläggare som ansvarar 

för verkställigheten. Rutiner har upprättats, vilka bland annat tydliggör att 

information om status i ärendet ska ske av ansvarig utförare till handläggare 
efter en månad, samt när verkställighet har skett. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 20 18-02-20, dok.nr 2956 

- Utredning daterad 20 18-02-20, dok.nr 2955 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Revisorer, ordförande 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-03-06 

Dnr 2018/00012 

Yttrande gällande ej verkställt beslut om kontaktperson 
IVO - Dm 8.8. 1-37635/20 16-4 

Beslut 

1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande 

till faspektionen för vård och omsorg. 

Sammanfattning 
Håbo kommun mottog 20 18-02-05 begäran om yttrande från faspektionen för 

vård och omsorg, IVO, gällande ett individärende. Anledning till begäran är 
att förvaltningen inte har verkställt ett beslut i form av kontaktperson inom 

lagstadgad tid. rvo överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift 

hos förvaltningsrätten enligt 16 kap 6 a §Socialtjänstlagen. 

Ärende 
Redogörelse varför beslut ej verkställts framgår i yttrande daterad 20 18-02-20. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 20 18-02-20, dok.m 2953 

Yttrande daterad 20 18-02-20, dok.m 2952. 
Joumalutslaifter mellan perioden 20 16-02- 18 och 20 18-0 1- 17 
Utredning datum 20 15-07-28 
Uppdrag boendestöd datum 20 16-04-2 1 
Uppdrag kontaktperson datum 20 16-05-03 
Uppdrag kontaktperson datum 20 16- 12-2 1 
Utredning förlängning av insatser datum 20 17-05- 1 1  
Uppdrag kontaktperson datum 20 17-05- 10 
Utredning förlängning av insatser datum 20 18-0 1- 17 
Uppdrag kontaktperson datum 20 18-0 1- 1 7 

Beslutet skickas till: 
faspektion för vård och omsorg 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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