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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 38 

Godkännande av dagordning 

Tillägg till dagordningen, tre övriga frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

Helen Embretsen (KD) ställer övrig fråga: Om chef på respektive 
verksamhet ska bjudas in till nämnd får dialog kring verksamheten? 

Maria Anneli (S) ställer övrig fråga: Hur inbjudningar (fånättningar) ska 
hanteras och hur åtenapportering ska ske? 

Per-Arne Öhman (M) ställer övrig fråga: Vad händer med brukare och 
personal när Grannvårds avtal om hemsjukvård löper ut den sista maj 2015? 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden godkänner kompletterad dagordning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.295 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 39 

Information från socialchef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-04-07 

Seniorbolaget AB är ny utforare i hemtjänst. Utfor endast service och är 
verksam endast i Bålstas tätmt. 

Kommunledningsgruppen har påbörjat arbetet med budget år 2016. 

Lasarettet i Enköpings arbete med att införa lasarettsansluten sjukvård i 
hemmet har stannat upp med anledning av att ytterligare planering måste 
göras innan genomforandet kan bli av. 

Närvårdsarbetet är nu igång. Representanter till respektive styrgrupper är nu 
utsedda. 

Läkemedelsstölder, både på särskilt boende och i hemtjänst har uppdagats 
och polisanmälts. Förvaltningen avvaktar polisens utlåtande innan egen 
utredning görs. Förvaltningen har bett polisen att hantera ärendet med stön-e 
prioritet än normalt med anledning av att mycket allvarliga konsekvenser 
har kunnat uppstå då visst läkemedel blivit utbytt for att dölja stölden. 

Socialchef lämnar statusrapport över våra ungdomar på flyktingboendet som 
var med om bussolyckan. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar for informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.289 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

VON 2015/2 

Månadsuppföljning/budgetuppföljning per februari år 2015 

Sammanfattning 
Budgetuppfåljning per februari får vård- och omsorgsnämnden har ett 
prognosticerat O-resultat vid årets slut. 

Köp av hemtjänst beräknas ge ett underskott om drygt 3 500 tkr till fåljd 
av den höjda hemtjänstpengen. Kostnaderna balanseras dock genom 
besparingar inom olika områden och ökade intäkter får den kommunala 
hem~änsten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-27, m VON 2015.269 

- Månadsuppfåljning, m VON 2015.269 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
månadsuppföljning per februari 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.290 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

VON 2015/31 

Försök med en trygghetsplats i lägenhet på Pomona, hus 2 

Sammanfattning 
En del kommuner har sedan flera år prövat att på sina kmitidsboenden ha så 
kallade trygghetsplatser. Vistelsen på en trygghetsplats är inte biståndsbe
dömd utan bokas direkt med ansvarig chef får verksamheten och till samma 
kostnad som en vanlig korttidsplats. Är plats inte ledig när man önskar finns 
det möjlighet att sätta upp sig på en väntelista. 

Förvaltningen föreslår att i stället får en plats på Pornonas kOlitidsboende 
finns en tom liten lägenhet på Pornona hus 2 som kan användas till trygg
hetsplats. Den aktuella lägenheten är så pass liten att den lämpar sig mindre 
bra får permanent boende. 

Målgruppen får trygghetsplatsen är framfår allt de personer som blir 
vårdade av sina anhöriga. Platsen kan nyttjas mellan ett dygn upp till max 
fem dygn. Eftersom den tänkta trygghetsplatsen ska vara på Pornona hus 2 
så omfattas inte personer med demenssjukdom. 

Försöket med att ha en (l) så kallad trygghetsplats ska pågå under tiden l 
maj till 31 augusti. I augusti görs en utvärdering får tiden l maj till 30 juli. 

Utvärderingen kommer göras utifrån följande: 

• Hur har platsen använts (nyttjandegraden, män, kvinnor)? 
• Väntetid får att få komma till trygghetsplatsen? 
• Hur har tillgången till ordinade korttidsplatser påverkats? 
• Har övlig verksamhets på korttidsboendet påverkats i någon riktning? 
• Hur många dagar i genomsnitt nyttjas platsen vid vmje tillfälle? 

Tillägg: Hur många blir så kallade stamkunder? Hur många återkommer? 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-23, nr VON 2015.244 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att göra ett försök med att ha en (l) 
trygghetsplats i lägenhet på Pornona hus 2 som inte är biståndsbedömd. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fårsöket ska pågå från l maj till 
31 augusti och att utvärdering görs i augusti får tiden l maj till 30 juli. 

Beslut expedieras till: 
A v delningschef får Stöd till äldre 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.291 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-04-07 

VON 2014/7 

Behov av korttidsplatser inom äldreomsorgen under 2015 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2015-03-03 § 23 att återremittera 
ärendet till förvaltningen for ytterligare utredning kring behovet av 
kotttidsplatser inom äldreomsorgen samt ge ett svar till kommunstyrelsen 
(KS § 168, 2014-11-24) kring de kompletteringar som kommunstyrelsen 
arbetsutskott begärde vid sitt sammanträde i november. Förvaltningen fick 
också i uppdrag att till nämnden i höst återkomma med en redovisning på de 
långsiktiga behoven av korttidsplatser. 

Flödet under år 2015 
Förvaltningen bedömer att korttidsvårds-och särskildboendeplatser inom 
somatikern är tillräddig under år 2015 och även i bö:rjan av år 2016. 
Genomsnittlig tid är bara en vecka for att få ett erbjudande av en lägenhet 
när ett beslut av särskild boende är fattat. 

Inom demensvården är det svårare att bedöma. Tillgång av korttidsplatser är 
större än efterfrågan i dagsläget och kommer med all sannaliket vara så 
under år 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2015.03-20, nr VON 2015.241 

- Återremitteling, nämndbeslut VON§ 23, 2015-03-03 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera till protokollet att man 
tagit del av förvaltningens bedömning att behovet av korttidsplatser 
inom äldreomsorgen är täckt for år 2015 . 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna förvaltningens tjänste
slaivelse, daterad 2015-03-20 som en återrapport till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.292 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

VON 2015/33 

Ändrad ersättning till Attenda Care AB för drift av Pornona äldreboende 

Sammanfattning 
Attenda Care AB tog över driften av Pornonas äldreboende, hus 2 hösten 2010. 
Avtalet löper ut den 2016-12-31. Ersättningen beräknades utifrån samma personal
täthet som den kommunala delen av äldreboendet Pomona. 

Då kommunen minskat personaltätheten på det kommunala Pornona hus 4 bör 
motsvarande minskning av ersättningen göras till Attenda Care AB. 

Håbo kommun har får år 2015 beslutat 2015-02-03 § 9 om besparingar på kommu
nala Pornona hus 4, med 0,9 årsarbetare inklusive besparingar på timvikarier. Det 
motsvarar en kostnad på 359 277 kronor då den genomsnittliga årslönen får 1,0 
undersköterska på Pomona, hus 4, är 399 197 kronor. En besparing kommer i prak
tiken också att göras får semestervikarie och sjukvikarie motsvarande sex veckor per 
år får 0,9 årsarbetare. Det motsvarar en kostnad på 41 455 kronor. Sammantaget 
innebär detta att kostnaderna på Pornona hus 4, kommer att minska med 400 732 får 
år 2015. (33 394 kronor per månad). 

Förvaltningens bedömning är att ersättningen till Attenda Care AB ska anpassas till 
de kostnadsminskningar som görs i den kommunala verksamheten på Pornona hus 4. 
Den dygnspeng som beräknades vid starten av entreprenaden byggde på att ge 
Attenda Care AB samma möjlighet till personaltäthet som på den kommunala delen 
av Pomona. När nattpersonalen utökades år 20 Il så gavs också samma 
fårutsättningar till Attenda Care AB 

Vmje månadsfaktura regleras med ett avdrag på 33 394 kronor och böljar gälla från 
den 15 april2015 som är den tidigaste möjliga datum som enligt avtalet är den dag 
som ändringsmeddelandet avsändes. 

A v både förfrågningsunderlaget vid upphandling av entreprenaden och avtalet med 
Attenda Care AB framgår att villkoren kan ändras på grund av politiska beslut. Med 
villkoren avses bland annat priser och riktlinjer. Leverantören har sedan 30 dagar på 
sig att skriftligen meddela kommunen om villkoren inte accepteras. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-27, m VON 2015.277 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att sänka ersättningen till Attenda Care AB 
med 33 394 kronor per hel månad från och med den15 april2015. 

Beslut expedieras till: 
Attenda Care AB 
Avdelningschef får Stöd till äldre 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.296 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 44 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

VON 2015/32 

Uppdrag att utreda ett eventuellt kundval inom hemsjukvården 

Sammanfattning 
I Håbo kommun fim1s sedan år 2009 möjlighet att välja utforare inom 
hemtjänsten. Nämnden förslås nu att uppdra till forvaltningen att utreda 
möjlighetema till kundval även inom hemsjukvården. 

Ärendebeskrivning 
lm1an beslut fattas är det ett stort antal frågor som behöver utredas. Förvaltningen 
behöver också tydliggöra hemsjukvårdens uppdrag. 

• Kostnader for kommunen på kort silet och på längre sikt? 
• Redovisa fordelar och nackdelar med att använda LOU inldusive avropsavtal, 

annat upphandlingsfor farande eller LOV? 
• Är det bara sjuksköterskeinsatser som ska omfattas eller ska rehab insatser ingå? 
• På vilken nivå i kronor ska ersättningen ligga? 
• Ska valfriheten avse hela dygnet eller del av dygnet? 
• Med vilket belopp ersätts utforaren när denne delegerar utforarrdet till en 

undersköterska? 
• Samarbete mellan utforaren och landstingets hälso- och sjukvård? 
• På vilka faktorer ska kringtidsersättningen baseras? 
• Ska man kunna välja hemsjukvårdsutforare även om man inte har hemtjänst? 
• Behövs forändringar i underlaget for LOV i hemtjänsten om LOV i 

hemsjukvården infors? 
• Vilka samverkansfrågor mellan de privata utfårama och den kommunala hälso-

och sjukvården behöver tydliggöras? 
• Hur säkrar vi upp tillgängligheten till olika !T-system som Prator, Pascal och NPÖ? 

Förvaltningens bedömning 
Utöver ovan frågor ska utredningen också inkludera arbete som omfattar även 
personal från andra avdelningar än socialforvaltningen som till exempel IT
avdelningen och ekonomiavdelningen. 

Beslut 

l . Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till forvaltningen att utreda 
fåmtsättningama for att infora LOV, LOU eller annat upphandlingsforfarande, 
inom hemsjukvården 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att forvaltningen återkommer med ett 
underlag till nämndens extrainsatta sammanträde i september 2015 . 

Beslut expedieras till 
Avdelningschef Stöd till äldre 
Enhetschef, Hemsjukvården 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.298 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

VON 2015/24 

Yttrande över ny IT -policy samt nya riktlinjer för styrning av IT 
verksamhet och informationssäkerhet 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor har arbetat fram ett fårslag till dels IT -policy får 
Håbo kommun och dels förslag till nya riktlinjer för styrning av IT -verk
samhet och informationssäkerhet i Håbo kornmun 

Förslaget till riktlinjer och policy har remitterats till kornmunens nämnder 
får yttrande. Förvaltningen anser att riktlinjerna och policyn är bra, vilket 
framgår i tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-23. Förvaltningen föreslår vård
och omsorgsnämnden att godkänna policyn och riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-23, nr VON 2015.247 

- IT -policy, KS 20141172 nr 2014.3671 
Riktlinjer får styrning av IT -verksamhet, KS 2014/172 nr 2014.3672 

- Riktlinjer får informationssäkerhet i Håbo kornmun 

Beslutsgång 
Nämnden godkänner förvaltningens yttrande i tjänsteslaivelse, daterad 2015-
03-23. Dock vill nämnden tillägga att liktlinjerna är så pass omfattande att det 
kan bli svårt får chefer och arbetstagare att ta till sig innehållet. Därfår vill 
nämnden betona vikten av implementering och utbildning. Förslagsvis att det 
införs ett IT -pass på introduktionsdagarna får nyanställda. Nämnden emotser 
också att få återrapport från chefer på hur liktlinjerna fungerar i praktiken. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna fårslaget till IT
policy får Håbo kommun samt fårslaget till riktlinjer får styrning av !T
verksamhet och fårslaget till riktlinjer får informationssäkerhet i Håbo 
kommun. 

2. Vård- och omsorgsnämnden vill betona vikten av implementering och 
utbildning, exempelvis att ett IT-pass införs på introduktionsdagarna får 
nyanställda. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att socialförvaltningens chefer 
lämnar en återrapport till nämnden på hur riktlinjerna fungerar i 
praktiken. 

Beslut expedieras till: 
Kornmunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.299 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 46 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

VON 2015/1 

Redovisning av anmälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse for 
ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden. Handlingar enligt forteckning 
kan studeras individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivesle, daterad 2015-03-24, nr 2015.249 

- Förteckning över anmälningsärenden, nr 2015.249. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisad handling och lägger 
forteckningen till akten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.300 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 47 

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut redovisas 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

VON 2015/1 

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

• Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda får perioden 
2015-02-17- 2015-03-24, avseende fårdtjänst/riksfårdtjänst, bistånd 
äldreomsorg enligt SoLsamt bistånd funktionsnedsatta enligt LSS och 
LASS. 

SoL - Socialtjänstlagen 
LSS - Lagen om stöd och service till vissa fi.mktionsnedsatta 
LASS - Lagen om assistansersättning 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-24, nr VON 2015.253 

Beslut 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.301 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-04-07  

Vård- och omsorgsnämnden  

VON § 48  

 

Övrig fråga – Presentation av verksamheterna på nämnden 
Helen Embretsén (KD) ställer fråga till socialchef om förvaltningen har 
inplanerat att enhetscheferna ska få komma till nämnden för att presentera 
sina respektive verksamheter. 

Socialchef svarar 
Att ett schema tas fram för resterade del av året där respektive verksamhet 
inplaneras till att komma till nämndens sammanträden. 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för svaret. 
__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.302 

           

           

 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 49 

Övrig fråga - Grannvård, hemsjukvård 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

Per-Arne Ölunan (M) ställer frågan- Vad händer med brukare, personal och 
verksamhetskonceptet efter att avtalet med Grannvård rörande hemsjukvård 
på prov löper ut den l juni 2015? 

Socialchef svarar 
Eftersom Grannvård haft hemsjukvård på prov under några månader och det 
har fungerat bra, är socialchefs intention att Grannvård behåller sina kunder 
fram till, vad nämnden kommer att besluta efter att uppdraget (som framgår i 
detta protokoll § 44) är utrett och klart om ett eventuellt inforande av kundval 
inom hemsjukvården. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar får svaret. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.303 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

Övrig fråga - Rutin på återrapportering rörande inbjudningar 

Maria Anneli (S) ställer frågan rörande inbjudningar (forrättningar) och hur 
dessa ska hanteras och åtenappotieras. 

Nämndsekreterare svarar 
Nämnd har 2014-12-16 § 7 beslutat att i forsta hand är det nämnden som ska 
besluta om/godkänna deltagande i fåtTättrungar och i andra hand är det 
ordforande Lisbeth Bolin, vice ordforande Helen Embretsen och ledamot 
Eva Staake som godkänner deltagande om tidsangivelsen i inbjudan inte kan 
invänta nämndens beslut. 

Rent praktiskt är rutinen att ordforande Lisbeth Bolin, vice ordfårande 
Helen Embretsen och ledamot Eva Staake bedömer om inbjudan har 
anknytning till nämndens uppdrag. Finns anknytning då ställer ovan 
personer frågan om intresse finns bland sina ledamöter och ersättare. 

Om ett deltagande görs på uppdrag av nämnden ska en åtenapportering 
göras på närmaste sammanträde efter forrättningen. 

Deltar någon i nämnden i en forrättning utan ett uttalat uppdrag, då finns det 
inget krav på återrapportering. Anser man ändå att innehållet är tillräcldigt 
intressant for nämnden då står det var och en fritt att antingen fore eller efter 
sammanträdet lämna information om fårrättningen till nämnden. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar for svaret. 
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