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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 19 

Information från socialchef 

Socialchef informerar om att målarbetet är påbörjat, att budgeten ska 
beslutas av fullmäktige i juni och att detaljbudgeten beslutas av fullmäktige 
i september. 

Socialchef informerar om att Lasarettet i Enköping beslutat att 12 platser på 
medicinavdelningen, 4 platser på Westerlundska Rehab och 3 platser på 
Palliativa enheten ska tas bort och istället ska Lasarettet införa hemsjukvård. 
Socialchef och Medicinskt ansvarig sjuksköterska har nu efter egen kontakt 
med Lasarettet, blivit inbjudna till dialog kring hur detta kommer att 
påverka Håbo kommun. 

Färdtjänst har fått nya rutiner och regler i och med att nytt fårdtjänstavtal 
gäller från l mars 2015. De nya reglerna gäller i huvudsak krav på ökad 
samåkning. Rutinen VoN 2015.158 

Socialförvaltningen ska ta fram en rutin för vad som gäller och ska göras 
om en person försvinner från demens boende. 

Utifi·ån insändaren i Bålsta bladet rörande delade turer i vården, informerar 
socialcheftill nämnden vilken bemanning förvaltningen har, dels i särskilda 
boenden och dels i hemtjänsten. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.181 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

VON 2015/22 

Arsrapport för avvikelser år 2014 inklusive sammanställning för 
perioden september till december år 2014 

Sammanfattning 
Antalet avvikelser har ökat någotjärnfort med föregående år. År 2014 var 
det 1011 avvikelser och år 2013 var det 912 avvikelser. Solängens äldre
boende har ökat med 12 platser och Dalvägens servicebostad med 8 platser. 

Inga allvarliga händelser som medfort Lex Mariaanmälan har inträffat under 
året. Däremot har 7 personer drabbats av tryckskada, varav 2 uppkommit på 
andra enheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-06, nr VON 2015.83 

- Årsrapport och sammanställning, VON nr 2015.35 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten och lägger den till 
handlingarna. 

Beslut expedieras till 
Medicinsk ansvarig sjuksköterska 
Verksamhetschef, Attenda AB, Pornona hus 2, privat äldreboende 
Enhetschef, llindlags Hemtjänst & Service AB, privat hemtjänst 
Verksamhetschef, Grannvård Sverige AB, privat hemtjänst 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.182 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 21 

Patientsäkerhetsberättelse år 2014 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

VON 2015/20 

Patientsäkerhetsarbetet bed1ivs främst genom avvikelsehante1ingen. 
Andelen patienter på särskilt boende som får en riskbedömning får att 
undvika fallskada, undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen har ökat till 
98 %jämfört med 87% år 2013. 

Punktprevalensmätningen om fallskador och tryckskador visar dock att det 
fanns sju patienter med tryckskada veckall och fem patienter med 
tryckskada vecka 3 7. 

Det råder god vårdhygienisk standard i verksamheten. Andelen patienter i 
ordinärt boende med rätt till intyg får nödvändig tandvård och en 
kostnadsfri munhälsobedömning har ökat markant, från O patienter år 2013 
til116 patienter år 2014. 

Diskussion fårdes huruvida förvaltningen kontrollerar om läkernedels
genomgångar utfors. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-06, nr VON 2015.84 

- Patientsäkerhetsberättelse år 2014, VoN nr 2015.48 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhets
berättelsen får år 2014 och lägger den handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Verksamhetschef, Attenda AB, Pornona hus 2, privat äldreboende 
Enhetschef, Rindlags Hemtjänst & Service AB, privat hemtjänst 
Verksamhetschef, Grannvård Sve1ige AB, privat hemtjänst 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.183 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

VON 2015/21 

Kvalitetsberättelse hälso- och sjukvård år 2014 

Sammanfattning 
Kvalitetsarbetet har under året främst fokuserat på områdena inom den 
nationella äldre satsningen och en fårbättring av avvikelsehanteringen. 

Andelen äldre på särskilt boende som fått en riskbedömning får att undvika 
fall, undemäting, tryckskada och ohälsa i munnen har ökat. statistik från 
kvalitetsregistret Senior Alert visar också att 16 personer drabbats av 
tryckskada under året. 

Kommunen har fått beslut från IVO (Inspektionen får vård och omsorg) 
med anledning av en verksamhetsöversyn som gjordes2014-10-02 angående 
hälso- och sjukvårdsdokumentationen. 

IVO begär i sitt beslut att vård och omsorgsnämnden ska säkerställa att 
nyanställda sjuksköterskor får utbildningför att kunna dokumentera i 
kommunens datasystem samt också säkerställa informationsöve7föringen 
mellan sjuksköterska och omvårdnadspersonal Redovisning av vidtagna 
åtgärder ska behandlas på nämndens sammanträde i maj och lämnas till 
IVO senast 19 maj 2015. VON 2015.178 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-09, nr VON nr 2015.86 
Kvalitetsberättelse, daterad 2015-02-09, VON nr 2015.49 
Bilaga, fårteckning över gällande riktlinjer, VON nr 2015.79 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten och lägger den till 
handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Medicinskt ansvatig sjuksköterska 
Verksamhetschef, Attendo AB, Pomona hus 2, privat äldreboende 
Enhetschef, Rindlags Hemtjänst & Service AB, privat hemtjänst 
Verksamhetschef, Grannvård Sverige AB, privat hemtjänst 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015. 186 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 23 VON 2014/7 

Bordlagt ärendet från den 3 februari 2015 -förslag på att öppna 
ytterligare platser i korttidsboende för äldre 

Sammanfattning 
Socialnämnd beslutade 2014-09-30 § l O l att äska 3 900 tla hos kommun
fullmäktige for drift av korttids boenden på Plommonvägen 6. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beredde ärendet 2014-11-11 § 136 och 
noterade till kommunstyrelsen att socialforvaltningen ska komplettera 
ärendet med: 

• Eventuella besparingar som kan uppstå om socialnämndens forslag genomfOrs. 
• Hur driftskostnaden på 3 900 tlcr har beräknats 
• Redovisning av konsekvenser om socialnämndens forslag inte genomfors 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-11-24 § 168 att återremittera ärendet till 
socialnärnilden då begärda fortydliganden inte forelåg. 

Efter diskussioner inom socialforvaltningen foreslår forvaltningen i tjänste
slaivelse daterad 2015-01-14 att socialnämnden inte öppnar ytterligare 
korttidsplatser under år 2015. Socialnämnden beslutade 2015-02-03 § 14 att 
bordlägga ärendet. 

På dagens sammanträde diskuterar nämnden om behovet av att forvaltningen 
gör en utredning som bedömer behovet av korttidsplatser på kort och lång sikt 
och som inkluderar de av kommunstyrelsen begärda fo1iydliganden. 

Beslutsunderlag 
- Socialnämndens beslut, 2015-02-03 § 14, nr VON 2015.95 
- Tjänsteslaive1se, daterad 2015-01-14, nr VON 2015.27 

Kommunstyrelsens beslut, 2014-11-24 § 168 
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2014-11-11 § 136 
- Socialnämndens beslut, 2014-09-30 § 101, SN nr 2014.2508 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
forvaltningen for ytterligare utredning laing behovet av kmitidsplatser, 
både på kort och lång sikt och som inlduderar de av kommunstyrelsen 
begärda fortydliganden. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att forvaltningen återkommer med 
utredningen avseende behoven for år 2015 till nämnden i april och de 
långsiktiga behoven redovisas under hösten. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

VON 2015/11 

Förslag att mobiltelefonbaserade hjälpmedel utgår och förslag 
till ny avgift för rollatoroch el rullstol 

Sammanfattning 
I riktlinjer för individuella hjälpmedel finns anpassad mobiltelefonbaserad 
plattform som förskrivningsbar produkt för den som har kognitiv nedsätt
ning samt en fast engångsavgift för andra rollatar och en avgiftshyra per 
månad för elrullstol. 

Mobiltelefonbaserade hjälpmedel 
Mobila plattformar (smartphones) är en produkt som de flesta människor 
har. Det finns många funktioner i de flesta smartphones på marknaden som 
kan ge stöd för minne, planering och struktur för den som har en nedsatt 
kognitiv förmåga. 

Inom ramen för individuella hjälpmedel har en mobil plattfmm 
(smartphone) varit förskrivningsbar som hjälpmedel. Vid behov av stöd vid 
kognitiv nedsättning ska istället egen mobiltelefon anpassas med 
applikationer eller så ska programvara installeras i egen mobiltelefon. Vid 
avsaknad av mobiltelefon ska plattfmm utan telefondel förskrivas, för att 
kompensera för den kognitiva nedsättningen. En mobil plattfmm (smart
phones) bör därmed inte längre ldassas som ett hjälpmedel. 

Avgifter för rollatoroch el rullstol 
Ändring av avgifter för rollatar och elrullstol som förenklar hantering och 
gör att hjälpmedellämnas tillbaka när behov upphör. Idag är avgiften 500 
laonor i ett engångsbelopp för den som får en andra rollatar förskriven. Den 
första rollatom är avgiftsfri. För elrullstol är avgiften 80 honor per månad. 

Ny avgift för den andra rollatom föreslås istället vara 50 honor per månad. 
Ny avgift för elrullstol föreslås vara 100 honor per månad 

Förvaltningens bedömning 

Den tekniska utveclding som pågår innebär att det idag fim1s produkter på 
marknaden som kan kompensera för många typer av funktionsnedsättningar. 
Smartphones är en sådan produkt som bör betraktas som ett egenansvar. 

Sallllna typ av månadsvis debitering för rollatar och elrullstol förenidar 
hanteringen och främjar att hjälpmedel återlämnas när behovet upphör. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteshivelse, daterad 2015-02-02, m VON m 2015.61. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.188 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 24 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

VON 2015/11 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inom riktlinjen får de indivi
duella hjälpmedelen inte längre erbjuda mobiltelefonbaserad plattfonn 
som fårskrivningsbart hjälpmedel. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fåreslå kommunstyrelsen att 
fåreslå kommunfullmäktige att ändra avgift får rollatornummer två (2) 
till 50 kronor per månad, att börja gälla fi·ån och med 2015-05-18 och 
tillsvidare. 

3. Vård och omsorgsnämnden beslutar att fåreslå kommunstyreslen att 
fåreslå kommunfullmäktige att ändra avgift får elrullstol till l 00 leronor 
per månad, att börja gälla från och med 2015-05-18 och tillsvidare. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.188 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 25 

Förslag till ny taxa för fotvård 

Sammanfattning 

VON 2015/16 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2015-02-03 § 9 att fotvårdens 
intäkter ska öka med 50 000 laonor per år. Detta för att möjliggöra 
besparingar får att finansiera höjd ersättning till hemtjänstutfcirarna. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande taxa får fotvård är 360 kronor per behandling. Taxan fårslås 
höjas med 40 kronor till400 kronor. Den senaste höjningen gjordes år 2013, 
från 320 kronor till 360 kronor enligt beslut i kommunfullmäktige § 5. 

2014-02-24 § 113 beslutade fullmäktige att infcira ytterligare en nivå på 
avgift/taxa, benämnd enklare fotvårdsbehandling till 200 kronor per 
behandling. Den avgiften/taxan kvarstår ofcirändrad. 

Förvaltningens bedömning 
En höjning på 40 laonor är en rimlig höjning och en nödvändig åtgärd får 
att öka fotvårdens intäkter. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-12, nr VON 2015 .104 
- Beslut, kommunfullmäktige, 2013-03-25 § 5, KS 2013 .825 
- Beslut, kommunfullmäktige, 2014-02-24 § 113, KS 2014.659 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden fareslår kommunstyrelsen att fcireslå 
kommunfullmäktige att ny taxa får fotvård ska vara 400 kronor per 
behandling. 

2. Vård- och omsorgsnämnden fareslår kommunstyrelsen att fcireslå 
kommunfullmäktige att nya taxan ska bölja gälla från och med 
2015-05-18 och tills vidm·e 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

VON 2015/27 

Yttrande till kommunens revisorer rörande granskning av f.d. 
socialnämndens styrning och uppföljning av LSS-verksamheten 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer genomforde hösten år 2014, med hjälp av PwC, en 
granskning av dåvarande socialnämndens styrning av LSS-verksamheten. 
Verksamheten hör till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde från och 
med 2014-12-15. 

Revisorernas slutsats är att nämnden i huvudsak bedriver den granskade 
LSS-verksamheten på ett ändamålsenligt och kvalitetsmässigt tillfreds
ställande sätt. 

Revisorerna rekommenderar sex (6) stycken forbättlingsområden, fårvalt
ningens yttrande framgår tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-24. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-24, m VON 2015.162 
- Revisionsrapporten, daterad 2014-10-21, m VON 2015.192 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till kommunens 
revisorer i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 
2015-02-24 

Beslut expedieras till: 
Ordforande, kommunfullmäktiges revisorer 
Kommunstyrelsen for kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.1 91 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

SN 2014/3 

Socialnämndens årsredovisning för 2014 samt överföring av 
investeringsmedel 

Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar ett underskott om 4 683 tkr får år 2014. Jämfört 
med delårsbokslutet per augusti är det en fårbättring av resultatet med drygt 
l 900 tia. I huvudsak beroende på ökade intäkter i form av prestationsmedel 
får uppnådda resultat när det gäller vården av de mest sjuka äldre och inom 
psykiatrin. 

• Med hänvisning till ovanstående visar insatser inom äldreomsorgen ett 
överskott om cirka 2,9 miljoner. 

• Insatser inom LSS visar ett överskott om ca 900 tkr. 

• Verksamheten individ- och familjeomsorg visar ett underskott 8 373 tlcr. 

Inom individ- och familjeomsorgen är det framfår allt kostnaderna får 
institutionsvård av barn och unga som orsakat det stora underskottet. 

Under året har flera nya avdelningar och enheter öppnats. Dalvägens 
serviceboende inom LSS, Solängen har öppnat sin tredje avdelning och ett 
boende med plats får åtta ensamkommande flyktingbarn har öppnats på 
Biskops-Am ö. 

Målen 
Målet att öka fårtroendet får äldreomsorgen och får stödet till utsatta 
personer lyckades inte i den medborgarundersölming som gjordes våren år 
2014. Förvaltningen har inte kunnat se någon speciell orsak till det 
minskade fårtroendet och fårändringarna ligger också inom den statistiska 
felmarginalen. 

När det gäller samarbetet med skolan kring barn och unga är målet uppfyllt. 
Ett exempel på det är att år 2014 fattades beslut om betydligt fler 
samordnade individuella planer (SIP). 

Investeringsbudget 
I investeringsbudget får år 2014 finns 200 tkr avsatt får möbler och 
utrustning i samband med att verksamheten byter lokaler. Detta lokalbyte 
har blivit fårsenat och medlen bör därfår överfåras till 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2015-02-16, m VON 2015.128 

- Årsredovisning, VON 2015.128 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.193 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 27 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

SN 2014/3 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna de delar av 
årsredovisningen som tillhör nämndens ansvarsområde och överlämnar 
den till kommunfullmäktige. 

2. Vård- och omsorgsnämnden hemställer om att kommunfullmäktige 
beslutar att överfora 200 tkr i investeringsmedel från år 2014 till år 2015 
for hemsjukvården och Rehabs verksamheter. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.193 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 28 VON 2015/23 

Redovisning av inkomna synpunkter, januari -december år 2014 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2010-06-14, §54 policy for synpunktshantering. 
Syftet med synpunktshantering är att tydliggöra brister i den kommunala 
servicen samt att ta tillvara de kommuninvånare som har intresse av att vara 
delaktiga i kommunens verksamhetsutveclding. Samt att kunna ge politiken 
en återkoppling på vad våra kommuninvånare tycker och hur de upplever 
kommunens service och åtaganden. 

Två gånger per år ska rapportering ske till nämnden, dels i samband med 
delårsbokslut och dels i samband med årsbokslut. 

Ärendebeskrivning 
Rapporten sammanställer inkomna synpunkter, såsom forslag, beröm och 
klagomål tillsammans med genomforda eller planerade åtgärder. 

Socialforvaltningen redovisar sin rapport, perioden 2014-01-0 l - 2014-12-31 
i samband med årsbokslutet for år 2014. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-23, m VON 2015.160 

- Rapport, sammanställning, 2015-02-23, m VON 2015.160 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar inkomna synpunkter for år 2014, 
därmed är rapporten delgiven och överlämnas till kommunfullmäktige. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ l a " 
Nr 2015.194 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-03-03 

VON 2015/19 

Fastställa vård- och omsorgsnämndens arkivorganisation 

Sammanfattning 
Syftet med arkivorganisationen är att bestämma ansvars-, uppgifts- och 
rollfårdelningen får myndighetens arkivvård. 

Arkivorganisationen ska fungera som en instruktion får hela verksamheten, 
inte enbart får personal med arkivvårdande arbetsuppgifter. 

Ytterst är det nämnden som bär ansvaret får myndighetens verksamhet och 
de allmänna handlingar som hanteras där. 

A v praktiska skäl är ansvaret överflyttat på budgetansvariga. Dels på 
fårvaltningschef får nämndens kansli och dels på varje avdelningschef inom 
sitt område, med uppdrag som arkivansvariga. Under aridvansvariga 
kommer sen nämndsekreterare och enhetschef som arldvredogörare. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-16, nr VON 2015.132 
- Förteckning, arkivorganisation, daterad 2015-02-16, nr 2015.131 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden utser fårvaltningschef och avdelningschefer 
till aridvansvariga får sina respektive områden, att gälla tills vidare. 

2. Vård- och omsorgsnämnden utser nämndsekreterare och enhetschefer 
till aridvredagörare inom sina respektive områden, att gälla tills vidare. 

Beslut expedieras till: 
Berörda 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.195 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-03-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 30 VON 2015/19 

Uppdaterad arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för 
vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 
Vmje myndighet ska upprätta en arlcivbeskrivning och en dokumenthanter
ingsplan. En dokumenthanteringsplan beskiver de handlingar/dokument som 
inkommit, upprättats och/eller fårvaras i verksamheten och hur dessa ska 
hanteras. 

• Bevaras innebär att handlingen ska arkiveras får all framtid. Handlingar 
som ska bevaras levereras efter bestämt antal år till centrala kommun
arkivet. 

• Gallras innebär att handlingen fårstörs och därmed inte längre kan 
återsökas eller återskapas. När det exempelvis anges att en handling ska 
gallras efter sju år, så betyder det att gallring utfors på det åttonde året. 

• Vid inaktualitet innebär att handlingen gallras när den inte längre behövs 
i verksamheten. Omedelbart är handlingar såsom reklam, erbjudanden, 
spam och liknande. 

• Närarlciv kan vara ett tjänsterum, ett fcinåd eller tillgång till arkiv inom 
arbetsplatsen. 

• Centralarlciv är kommunens gemensamma arkiv för alla myndigheter 
och är placerad i kommunhusets källare. 

• Anmärkning innehåller kompletterande uppgifter/information. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-16, nr VON 2015 .130 
- Arlcivbeskrivning och dokumenthanteringsplan, daterad 2015-02-16. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppdaterad arkivbesluivning 
och dokumenthanteringsplan att gälla tills vidare. 

Beslut expedieras till: 
Berörda 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

r/l l ~ l 
Nr 2015.196 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 31 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

VON 2015/1 

Redovisning av anmälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse får 
ledamöterna i socialnämnden. Handlingar enligt förteckning kan studeras 
individuellt i den pärm som fmns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-16, VON m 2015.136 

- Förteckning över anrnälningsärenden, VON m 2015.136. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar redovisade handlingar och lägger fårteckningen 
till akten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~· l ttL l 
Nr 2015.197 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 32 

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut redovisas 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

VON 2015/1 

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

• Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda for perioden 
2015-01-19 - 2015-02-17, avseende fårdtj änst/riksfårdtj änst, bistånd 
äldreomsorg enligt SoL samt bistånd funl<tionsnedsatta enligt LSS och 
LASS. 

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

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-16, nr VON 2015.137 

Beslut 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.198 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 33 VON 2015/18 

Dag för diskussion av nämndsmålen år 2016 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott framförde att politiker och 
socialförvaltningens chefer behöver avsätta en dag för måldiskussion. 

Tidsplanen är att nämnderna måste senast 27 april2015 ha ettjusterat beslut 
om nämndsmålen till ekonomikontoret, inför kommunfullmäktige beslut 
den 15 juni 2015. 

Förslag 
Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden träffas den 30 mars, 
med start Idoekan 09:00. Plats meddelas senare. Efter arbetsdagen med mål
diskussion, startar arbetsutskottets ordinarie sammanträde. 

Är målen klara den 30 mars kan beslut fattas av nämnden den 7 april, om 
inte, då kallas nämnden till ett extra sammanträde någon dag i vecka l 7. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-24, nr VON 2015.164 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar planerad dag den30mars 2015 till 
diskussion av nänmdsmålen år 2016. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

4 IOl l 
Nr 2015.199 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 34 

Rutin - besvara insändare i lokalpressen 

Sammanfattning 
Nämnden efterfrågar en lämplig rutin på, vem som ska besvara insändare i 
lokalpressen som är riktade till vård- och omsorgsnämnden. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningschef och nämndens 
ordfårande konfererar ihop om besvarande. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.200 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

Övrig fråga- Hur ser avtalet ut med Attendo? 

Eva Staake (S) frågar om ersättningen till Attenda är anpassad utifrån de 
neddragningar som nämnden beslutade om i februari. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen får uppdraget att 
utreda frågan och återkomma till nämnden i april. 

Beslut expedieras till: 
Förvaltningschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.201 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

Övrig fråga -Om A-huset lämpar sig till Rehab verksamhet 

Ingrid Andersson (S) frågar om det är lämpligt och möjligt att bygga upp 
Rehab verksamhet i A-husets lokaler. (A-huset är före detta korttidsboendet) 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att forvaTtningen får i uppdrag 
att utreda om A-husets lokaler är lämpliga till utbyggnad av Rehab 
verksamhet och återkomma till nämnden i maj. 

Beslut expedieras till: 
Förvaltningschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.202 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 37 

Övrig fråga - Om inrapporterade uppgifter är kvalitetssäkrade 

Per-Ame Öhman (M) frågar, begär, med hänvisning till, 

Öppna jämförelser - Kommunens Kvalitet i Korthet (KKK) som 
redovisar resultat inom viktiga områden och som är intressanta 
förkommuninvånarna och där resultaten har ambitionen att beskriva 
kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. 

sammanställning över vilka verksamheter som rapporterar vad och till vem 
om uppgiftema som fårvaltningen skickar är kvalitetssäkrade 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fårvaltningen får i uppdrag att 
återkommer till nämnden under hösten med en redogörelse får hur 
rapporteringsförfarandet sker i praktiken 

Beslut expedieras till: 
Förvaltningschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.204 
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