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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

§ 51 Enhetschef Emmeli Söderberg presenterar sin verksamhet, äldreboendet Solängen 

§ 52 Infonnation från avdelningschef, Stöd till äldre och funktionsnedsatta 

§ 53 Riktlinjer for läkemedelshantering inom vård- och omsorg 

§ 54 Inspektion - verksamhetstillsyn rörande hälso- och sjukvårdsdokumentation 

§55 Information från MAS 

§56 Förlänga avtal med Grannvård AB for utforande av hemsjukvård i ordinäti boende 

§ 57 Delårsuppföljning och prognos per mars 2015 

§58 Socialnämndens mål for år 2016 

§59 Redovisning av verksamhet med personligt ombud, verksamhetsår 2014 

§ 60 SUF kunskapscentmm-anhållan om fortsatt finansiering år 2016 

§ 61 Bålsta FBC-Björnarna ansöker om foreningsbidrag 

§ 62 Intresseforeningen Pornona ansöker om foreningsbidrag 

§ 63 SPF Håbo ansöker om fOreningsbidrag 

§ 64 AnhörigfOreningen i Håbo ansöker om foreningsbidrag 

§ 65 HSO Håbo ansöker om föreningsbidrag 

§ 66 RSMH i Håbo ansöker om foreningsbidrag 

§ 67 Kvinnojouren Olivia ansöker om foreningsbidrag (delat med socialnämnden) 

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

§ 69 Förslag om uppskov med uppdrag att undersöka teknisk utveckling 

§ 70 Redovisning av anmälningsärende 

§ 71 Redovisning av delegationsbeslut 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr [H nr] 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

Enhetschef Emmeli Söderberg presenterar sin verksamhet, 
äldreboendet solängen 

Sammanfattning 
Emmeli bö1jade som enhetschef på Solängens äldreboende den 5 januari 
2015. Hon kommer från Habo kommun i lönköpings län i Västergötland. 
Emmeli har tidigare jobbat som enhetschef inom hemtjänsten i stenungs
sunds kommun. 

Det som driver Emmeli är rättvisa, att alla i alla avseenden ska :fa den vård 
man har rätt till. Emmeli är stolt över att solängens äldreboende har ett 
mycket vänligt klimat och medarbetare som är väldigt engagerade. 

Emmeli med kollegor arbetar mycket i vardagen med förbättringar genom 
att individualisera för varje brukare som bor på Solängen. Den nuvarande 
utmaningen är Socialstyrelsens laav på dokumentation och den arbetstid 
som går åt till att dokumentera. En annan stor utmaning de tre kommande 
åren är att rekrytera rätt personal. Att jobba mer med att Håbo kommun ska 
vara en attraktiv arbetsgivare. 

Emmeli avslutar sin presentation och övergår till att svara på nämndens 
frågor. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar för Emmeli Söderbergs presentation. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.381 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 52 

Information från avdelningschef för Stöd till äldre och funktions
nedsatta 

Den l juni 2015 går projektet TES i skarp version. TES är ett !T-verktyg som 
står för trygghet, enkelhet och säkerhet. Genom TES får verksamheten 
fullständig kontroll på de ekonomiska och personella resurserna. Med TES 
planerar man utifrån brukaren, man synliggör individen, och genomförande
planen förs in i vardagen. TES är integrerat fullt ut med verksamhetssystemet 
T reserv a. 

Inom kvalitetsledningssystem kan nu alla nyckeltal inom vård- och omsorg 
rapporteras i systemet Stratsys. Stratsys ett !T-verktyg som stödjer verksam
hetemas arbete med att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten. 

Inom avdelningen Stöd till vuxna pågår nu rela-ytering, dels en avdelnings
chef och dels ett flertal biståndshandläggare. 

Attenda påkallar avtalsförhandling med anledning av att Attenda inte kan 
acceptera vård- och omsorgsnämndens beslut§ 43, 2015-04-0?om att sänl<:a 
ersättningen med 33 394 honor per hel månad från och med denl5 april 
2015. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar för infmmationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.382 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 53 VON 2015/12 

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorg 

Sammanfattning 
Riktlinjen för läkemedelshantering har reviderats. De blanketter som 
används i läkemedelshanteringen finns med som bilagor. Merparten av 
informationen är samlad i riktlinjen så de lokala rutinerna per enhet kan 
bli mer kortfattade och enlda. I riktlinjen ingår också egenkontroll för 
läkemedelshantering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteshivelse, daterad 2015-04-01, nr VON 2015.284 

- Riktlinje för läkemedelshantering, VON 2015/12, 2015.69 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna riktlinjen om 
läkemedelshantering inom vård och omsorg. 

Beslut expedieras till: 
Medicinsk ansvarig sjuksköterska 
Verksarnhetschef, Attendo AB, Pornona hus 2, privat äldreboende 
Verksarnhetschef, Grannvård Sverige AB, privat hemtjänst 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ ' ~ ' 
Nr 2015.383 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 54 VON 2015/25 

Inspektion - verksamhetstillsyn rörande hälso- och 
sjukvårdsdokumentation 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde en verksamhetstillsyn 
i kommunen 2014-10-02 med anledning av tidigare uppmärksammade 
brister i hälso- och sjukvårdsdolcumentationen. 

Beslut i ärendet har inkommit från IVO som häver att nämnden säkerställer 
att nyanställda sjusköterskor får utbildning i att dokumentera i verksamhets
systemet Treserva samt att informationsöverföringen mellan legitimerad 
personal och omsorgspersonal säkerställs. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utarbetat två rutiner som säkerställer 
infmmationsöverfö1ing samt introduktion. Implementering kommer att 
påbö1jas i maj/juni och slutföras under hösten. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-13, nr VON 2015.312 

Beslut från IVO, daterad 2015-02-24, nr VON 2015.178 
Svarsskrivelse till IVO, daterad 2015-04-13 , nr VON 2015.311 
Rutin om informationsöverföring, daterad 2015-04-09, nr VON 2015.268 
Rutin om introduktion i Treserva, daterad 2015-04-02, nr VON 2015.287 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna svarsskrivelse till 
IVO, Inspektionen för vård och omsorg gällande hälso- och sjukvårds
dolcumentation. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschefer inom vård och omsorg 
Verksamhetschef, Attenda AB, Pornona hus 2, privat äldreboende 
Enhetschef, Rindlags Hemtjänst & Service AB, privat hemtjänst 
Verksamhetschef, Grannvård Sve1ige AB, privat hemtjänst 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

16 / ~ 1 
Nr 2015.384 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 55 

Information från MAS 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar nämnden om: 

Beslut SN 2015.372 från Inspektionen for vård och omsorg (IVO) gällande 
mm1älan enligt lex Maria rörande fallolycka. IVO har granskat händelsen 
och bedömer att vårdgivarens slutsatser framstår som rimliga och adekvata 
och att det därmed inte föreligger några särskilda omständigheter som 
häver ytterligare åtgärder. Mot den bakgrunden avslutar IVO ärendet. 

Ytterligare narkotika klassade läkemedel har upptäckts stulna genom att 
tabletter bytts ut. Händelserna, nu flera stycken, är sedan tidigare polis
amnälda och Polisen har nu inlett en brottsutredning. Förvaltningen har 
beställt kodlås, som ett ytterligare steg i att säkerställa säkerheten kring 
läkemedel. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnänmden tackar for inf01mationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.390 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 56 VON 2015/9 

Avtal förlängs med Grannvård AB om att utföra av hemsjukvård 
i ordinärt boende 

Sammanfattning 
Grannvård AB har i tilläggsavtal' åtagit sig att utföra hemsjukvård i fonn av 
sjuksköterskeinsatser i ordinärt boende. Tilläggsavtalet har fårlängts två 
gånger och senaste förlängningen var fram till 31 maj 2015. 

Vid vård- och omsorgsnämndensnämndens sammanträde den 7 april fick 
förvaltningen i uppdrag att utreda huruvida LOV ska införas inom 
hemsjukvården. Detta uppdrag ska återkopplas till nämnden i september. 

Mot bakgrund av ovanstående så aktualiseras frågan om att ytterligare 
fårlänga överenskommelsen med Grannvård AB kring hemsjukvård. 

Förvaltningens bedömning 
En1igt förvaltningens mening är det rimligt att fårlänga avtalet med 
Grannvård AB för att undvika att patientema behöver byta utfårare får att 
sedan åter byta vid ett eventuellt införande av LOV i hemsjukvården. 

Förvaltningen har haft en dialog med ansvarig på Grannvård AB som är 
överens om detta. Vad gäller ersättningen till Grannvård AB får utfårande 
av hemsjukvård har förvaltningen föreslagit att den nuvarande ersättningen 
med 50 tkr per månad upphör den 31 maj och att Gratmvård AB istället får 
debitera samma timersättning som man debiterar för utförd hemtjänst från 
den l juni. Grannvård AB har accepterat detta fårslag 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-22, nr VON 2015.337 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fårlänga avtal med Grannvård 
AB om utfårande av hemsjukvård i ordinärt boende. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avtalet är giltigt fram till den 
dag som LOV införs i hemsjukvården altemativt till och med den månad 
som nämnden fattar beslut om att inte införa LOV i hemsjukvården. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ersätta Grannvård AB får utförd 
tid i enlighet med de villkor som gäller får utfårande av hemtjänst. 

Beslut expedieras till: 
Grannvård Sverige AB, privat hemtjänst 
Medicinskt ansvmig sjuksköterska 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.386 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 57 VON 2015/2 

Delårsuppföljning och prognos per mars 2015 

Till dagens sammanträde förelåg ingen tjänsteskrivelse med fårslag till 
beslut. Ekonom Marie Lindeberg föredrog ärendet muntligt med att gå 
igenom utfall och budgetavvikelser samt kommentarer till driftsredovisning. 

Nämnden tackar får den muntliga föredragningen. 

Sammanfattning, hämtad från rapporten delårsuppföljning mars 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar en prognos enligt budget. Högre 
kostnader redovisas, bland annat får hemtjänst till följd av en plisupp
räkning av ersättning med 18% från l juni. Högre kostnader återfinns också 
får köpt särskilt boende. De högre kostnadema inom ovanstående områden 
kornpenseras genom beslutade besparingar samt prognostiserade kostnads
minskningar. 

Beslutsunderlag 
- Delårsuppföljning mars 2015, daterad 2015-04-27, m VON 2015.371. 

Beslut 

l . Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsuppfoljning per 
mars 2015. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.387 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

VON 2015/18 

Vård- och omsorgsnämndens mål för år 2016 

Vid dagens sammanträde foreligger mål nummer l och 3 som fårdigarbetade 
forslag till mål for vård- och omsorgsnämnden år 2016. Mål nummer 2 är vid 
dagens sammanträde inte fårdig i sin formule1ing gällande nyckelindikatorer. 

Fullmäktigemål: Kvalitativa och effektiva H åbo 
l. Öka vårdens och omsorgens kvalitet och effektivitet genom att 

tillvarata ny teknik och kompetensutveclda medarbetarna. 
N yckelindikatorer: 
• 100% av våra verksamhetsställen har trådlös uppkoppling 2016. 
• Prova och utvärdera ny teknisk lösning for tillsyn. 

Fullmäktigemål: Håbo en kommun med sund ekonomi 
2. Öka det förebyggande och rehabiliterande arbetssättet inom all 

vård och omsorg. 
Nyckelindikatorer: 
• Minst tre åtgärder vidtas under 2016 (Förslag är inte formulerat vid 

dagens sammanträde) 

Fullmäktigemål: Attra/diva Håbo 
3. Öka det individuella förhållningssättet inom all vård och omsorg 

Nyckelindikatorer: 
• Minst 90 % av brukarna har en individuell plan inom en månad från 

beslut om insats. 
• Två fortbildningstillfällen på temat individuellt forhållningssätt 

genomfors under 2016. 

Beslutsgång 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner mål nummer l och 3 enligt ovan och 
mål numn1er 2 fåreslår Sjunne Green (BÅP) och Per-Arne Öhman (M) att 
ordforande får på delegation, att formulera realistiska nyckelindikatorer och 
därefter överlämna delegationsbeslutet till komnmnstyrelsen. Nämnden 
godkänner forslaget 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-02, nr VON 2015.288, version nr 2 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna mål nummer l och 3 får 
år 2016. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ordforande får delegation att i mål 
nummer 2 tydliggöra realistiska nyckelindikatorer for år 2016. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.388 



DELEGATIONSBESLUT 1(1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-05-11 
Vår beteckning 

VON 2015/18 Hidnr 2015.405 

Socialförvaltningen 

VON Ordförandebeslut beslut nr 1 

Ordförandebeslut på formulering av nyckelindikatorer gällande 
vård- och omsorgsnämndens mål nummer 2 för år 2016 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har i beslut 2015-05-05 §58 gett ordforande i 
delegation att i mål nummer 2 tydliggöra realistiska nyckelindikatorer for år 
2016 och överlämna delegationsbeslutet till kommunstyrelsen. 

Mål nummer 2 

Öka det förebyggande och rehabiliterande arbetssättet inom all vård 
och omsorg. 

Nyckelindikatorer 

Öka andelen upprättade vårdplaner for personer som har identifierade risker. 
Nuläge: Fastställs oktober 2015 
Målvärde: 90% 

Antalet fallskador på särskilt boende som leder till frakturer ska halveras. 
Nuläge: 5 stycken 
Målvärde: 2 stycken 

Personer över 7 5 år och boende i ordinä1t boende ska vid forsta kontakten 
med vård och omsorg få inf01mation om fallpreventiva åtgärder och erbjudas 
fallriskbedömning. 

Nuläge: Förekommer bara i enstaka fall idag. 
• Målvärde: l 00% 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-11 m VON 2015.288, version3 

Beslut 

l . Vård- och omsorgsnämndens ordforande Lisbeth Bolin (C) beslutar att 
godkänna mål m 2 och överlämnar beslutet till kommunstyrelsen. 

Lisbeth Bolin (C) 
Vård- och omsorgsnämndens ordforande 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Håbo kommun 
Växel 0171-525 00 
Telefax; 0171-563 33 
www.habo.se 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.405 



T JÄNSTESKRIVELSE, version 3 1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-05-11 
Vår beteckning 

VON 2015/18 nr 2015.288 

Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

Vård- och omsorgsnämndens mål 

Fullmäktigem.ål: Kvalitativa och effeldiva Håbo 

Öka vårdens och omsorgens kvalitet och effektivitet genom att tillva
rata ny teknik och kompetensutveckla medarbetarna. 

N yckelindikatorer: 
100% av våra verksamhetsställen har trådlös uppkoppling 2016. 

Prova och utvärdera ny telmisk lösning for tillsyn. 

Fullmäldigemål: Håbo en kommun med sund ekonomi 

Öka det förebyggande och rehabiliterande arbetssättet inom all vård 
och omsorg. 

N yckelindikatorer: 

Öka andelen upprättade vårdplaner får personer som har identifierade risker. 
• Nuläge: Fastställs oktober 2015 

Målvärde: 90% 

Antalet fallskador på särskilt boende som leder till frakturer ska halveras. 
• Nuläge: 5 stycken 

Målvärde: 2 stycken 

Personer över 7 5 år och boende i ordinärt boende ska vid fårsta kontakten med 
vård och omsorg :fa information om fallpreventiva åtgärder och erbjudas falh·isk
bedömning. 

• Nuläge: Förekommer bara i enstaka fall idag. 
Målvärde: 100% 

Fullmäktigemål: Attraldiva Håbo 

Öka det individuella förhållningssättet inom all vård och omsorg 

Nyckelindikator: 
Minst 90 % av brukarna har en individuell plan inom en månad från beslut 
om insats. 

Två fortbildningstillfållen på temat individuellt fårhållningssätt genomfårs 
under 2016. 4 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

VON 2015/36 

Redovisning av verksamhet med personligt ombud, 
verksamhetsår 2014 

Sammanfattning 
Kommunema (Enköping och Hå bo) har erhållit statsbidrag till verksamhet 
med personligt om bud för år 2014. Innan beslut om fårdelning av 
statsbidrag for år 2015 har Länsstyrelsen begärt en redovisning om hur 
verksamheten bedrivits under 2014. En sådan redovisning har skickats in 
enligt anvisning. När ansvmiga nämnder i respektive kommuner tagit del av 
redovisningen önskar Länsstyrelsen få del av sammanträdesprotokollet, 
vilket är en forutsättning får att utbetala statsbidrag får 2015. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-09, m VON 2015.305 
- Enköpings kommuns redovisning tilllänsstyrelsen får 2014 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rappmien och lägger 
den till handlingama. 

Beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län, samhällsutvecklingsenheten 
Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.391 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 60 VON 2015/34 

SUF kunskapscentrum - anhållan om fortsatt finansiering år 
2016 

Sammanfattning 
SUF (Samverkan, Utveckling, Föräldraskap) Kunskapscentrum ansöker om 
36 tkr for år 2016 från Håbo kornmun for medfinansiering av verksamheten. 

SUF arbetar med stöd till barn och fåräldrar i familjer där någon av 
foräldrarna har utvecldingsstörning eller andra kognitiva svårigheter. SUF 
erbjuder också yrkesverksamrna i länet ett kunskapsunderlag i arbetet med 
målgruppen. 

Kostnaderna for kommunerna fordelas utifrån invånarantal och skulle for 
Håbos del bli 36 000 kronor for 2016. 

Förvaltningens bedömning 
SUP-Kunskapscentrum är enligt forvaltningens mening en mycket viktig 
verksamhet som stark bidrar till kompetensutvecklingen for personal i 
landstinget och kommunerna när det gäller de specifika svårigheter det 
innebär att växa upp i en familj där en eller båda föräldrarna har kognitiva 
svårigheter. SUF-Kunskapscentnun ger också kommunerna verktyg for att 
arbeta på ett forebyggande sätt med dessa barn. Vård- och omsorgsnämnden 
fareslås därfor besluta om fortsatt delfinansiering av SUP-Kunskapscentrum 
for 2016 med 36 tkr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-17, nr VON 2015.313 

- Verksamhetsbeskrivning från SUP-kunskapscentrum 
Beslut i regionfårbundets styrelse den 19 mars 2015. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som medfinansiering bevilja 
SUP-Kunskapscentrum 36 000 kronor for år 2016. 

Beslut expedieras till: 
Regionforbundet, Uppsala län 
Ekonomiadministratör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 61 VON 2015/35 

Bålsta FBC-Björnarna ansöker om föreningsbidrag 

Sammanfattning 
Innebandylaget Björnarna ansöker om 20 000 leronor i fåreningsbidrag. 
Innebandylaget startade år 2012 får personer med utvecklingsstörning. Antalet 
spelare har nu ökat til123 aktiva spelare i åldern 13-37 år. Närvaron på 
träningarna är mycket god. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen vet att bandylaget har en mycket positiv inverkan på de personer 
som har valt att spela och träna innebandy. Laget Björnarna har blivit mycket 
välgörande och uppskattat. Förvaltningen föreslår därfår till vård- och omsorgs
nämnden att bevilja fåreningen 20 000 leronor att användas uteslutande till 
spelama i i1mebandylaget Björnarnas. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslcrivelse, daterad xx, nr VON xx 

T j änsteslcri velse, daterad 2015-04-21 nr V O N 2015.3 23. 
Ansökan med bilagor, daterad 2015-03-09. 

Beslut 

l . Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 20 000 kronor i 
fåreningsbidrag, till Innebandylaget Björnarna får år 2015. 

Beslut expedieras till: 
Bålsta FBC, Innebandylaget Björnarna 
Ekonomiadministratör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 62 VON 2015/35 

Intresseföreningen Pornona ansöker om föreningsbidrag 

Intresseforeningen Pornona ansöker om 45 000 kronor i foreningsbidrag. 

Intresseforeningen Pornona bedriver underhållning i Pornonas matsal, dels 
for det boende på Pornonas äldreboende och dels för boende i närområdet. 
Föreningen ordnar även kmiare resor samt julmarknad, midsommar- och 
luciafirande. Aktiviteterna genomfors i samarbete med äldreboendets 
personal, Sveriges Pensionärsfårhund SPF, Pensionärernas Riksorganisation 
PRO samt Bålsta Finska Föreningen BFF. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på att de boende på Pornonas äldreboende får en 
meningsfull tillvaro och samvaro, dels genom underhållning och dels genom 
olika festligheter och resor. Förvaltningen har fått bekräftat att aktiviteterna 
som Intresseforeningen bedriver, har varit och är, mycket uppskattat och 
välbesökt. 

Dock anser forvaltningen att for år 2015 kan foreningen klara sin verksamhet 
med ett foreningsbidrag på l O 000 kronor, då deras resultat- och balans
räkning visar att foreningen har 45 000 leronor i eget kapital vid årets slut. 
Förvaltningen fareslår därfor till vård- och omsorgsnämnden att bevilja 
l O 000 leronor i foreningsbidrag for år 2015. 

Beredning arbetsutskottet 
Arbetsutskottet anser att bidraget är for leraftigt neddraget och föreslår därför 
till vård- och omsorgsnämnden att Intresseforeningen ska :fa. 20 000 leronor i 
foreningsbidrag for år 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2015-04-21, m VON 2015.324 

- Ansökan med bilagor, daterad 2015-03-07. 

Beslut 

l . Vård- och omsorgsnänmden beslutar att betala ut 20 000 honor i 
foreningsbidrag till Pornonas Intresseforening for år 2015 . 

Beslut expedieras till: 
Pornonas Intresseforening 
Ekonomiadministratör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.394 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 63 VON 2015/35 

SPF Håbo ansöker om föreningsbidrag 

Sammanfattning 
Trygghetsringning är en möjlighet får äldre personer att känna trygghet, dels 
får de som lever ensamma och dels for de som ensam tar hand om sin 
närstående som har någon form av funktionsnedsättning. 

Trygghetsringningen är öppen får alla äldre, oavsett om man är medlem i 
någon pensionärsorganisation eller inte. Den som vill utnyttja servicen ska 
ringa varje dag till ettjoumummer före ett visst Idoekslag och uppge sitt 
namn och telefonnummer. För närvarande är 25 brukare anmälda till 
tjänsten och det är lO jourhavande som lyssnar av telefonsvararen. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att trygghetsringningen fungerar väldigt bra 
samt ser positivt på att tjänsten möjliggör trygghet får våra äldre som väljer 
denna tjänst. Förvaltningen föreslår därfår till vård- och omsorgsnämnden 
att bevilja det önskade bidraget på 4 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-21, nr VON 2015.325 

- Ansökan med bilagor, ankomstdaterad 2015-03-15. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 4 000 laonor i 
fåreningsbidrag till SPF, Sveriges Pensionärsförbund i Håbo får år 2015, 
att användas till trygghetsringning. 

Beslut expedieras till: 
SPF Håbo 
Ekonomiadministratör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 64 VON 2015/35 

Anhörigföreningen i Håbo ansöker om föreningsbidrag 

Sammanfattning 
Föreningens uppgift är att: 

• Stödja anhöriga i deras utsatta situation samt tillvarata deras intressen och 
dätigenom bidra till att äldre, långvmigt sjuka och funktionsnedsatta får bättre 
livs kvalite. 

• Påverka samhället så att anhörigas situation uppmärksammas och värderas. 

• Genom utbildning- och informationsinsatser nå större forståelse och värdering 
av anhörigas arbete 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att anhötigfåreningen fyller en viktig funktion for anhöriga 
genom att ge stöd och vägledning i vardagen. 

Dock anser forvaltningen att for år 2015 kan foreningen ldara sin verksamhet 
med ett foreningsbidrag på 15 000 honor, då deras resultat- och balans
räkning visar att foreningen har 26 000 honor i eget kapital vid årets slut. 
Förvaltningen fareslår därfor till vård- och omsorgsnämnden att bevilja 
15 000 laonor i foreningsbidrag for år 2015 . 

Beredning arbetsutskottet 
Arbetsutskottet anser att Anhötigforeningen bör få det foreningsbidrag de 
söker då forvaltningen missat att foreningen överfört en kostnad på 16 000 
laonor från fåregående år. Arbetsutskottet fareslår därfor till vård- och 
omsorgsnämnden att bevilja 25 000 kronor i foreningsbidrag for år 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteshivelse, daterad 2015-04-21, m VON 2015.326 

- Artsökan med bilagor, daterad 2015-03-09 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 25 000 honor till 
Anhörigforeningen i Håbo kommun for år 2015. 

Beslut expedieras till: 
Anhörigforeningen i Håbo kommun 
Ekonomiadministratör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

VON 2015/35 

HSO Håbo ansöker om föreningsbidrag 

Sammanfattning 
Handikappfåreningarnas samarbetsorgan HSO i Håbo är en så kallad paraply
organisation med 14 handikapporganisationer som medlemmar. HSO har till 
uppgift att främja samarbetet och samordningen inom handikapprörelsen, 
informera om funktionsnedsättning och funktionshinder, bevaka intressen som 
är gemensamma får personer med funktionsnedsättning, åstadkomma fasta 
samarbetsformer med samhällsorgan, övriga fåreningar och organisationer. 

HSO i Håbo fick 7 000 kronor i fåreningsbidrag år 2014. HSO ansöker nu 
om ett fåreningsbidrag på 11 000 kronor bland annat får att kunna finansiera 
ett planerat stormöte om samhällsfrågor - de fimldionsn edsattas vardag. 
Föreläsare med anknytning till handikapprörelsen bjuds in. Kostnaden får 
stormötet är beräknat till 8 000 kronor. 

Förvaltningens bedömning 
Socialfårvaltningen anser att HSO som paraplyorganisation fyller en mycket 
viktig funktion får sina medlemmar och som samverkanspart, både lokalt och i 
länet. Förvaltningen fareslår ingen summa till arbetsutskottet 2015-04-27 med 
anledning av att verksamhetsberättelse, resultaträkning, revisionsberättelse 
samt balansräkning inte inkommer fårrän efter fåreningens årsmöte den 28 
april 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-21, nr VON 2015.327 
Ansökan om fåreningsbidrag, med budgetbilaga 
Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse samt räkenskapshandlingar 

Beredning arbetsutskottet 
Arbetsutskottet fareslår till vård- och omsorgsnämnden att i likhet med fåre
gående år får HSO 7 000 leronor i fåreningsbidrag får år 2015. 

Beslutsgång 
Efter diskussion och i enlighet ansökans projektbeskrivning kommer nämnden 
fram till att foreningen ska bli beviljade 11 000 kronor i foreningsbidrag. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 11 000 leronor i 
fåreningsbidrag till HSO, Handikappfåreningars samarbetsorgan i Håbo 
får år 2015. 

Beslut expedieras till: 
HSO i Håbo 
Ekonomiadminish·atör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.397 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 66 VON 2015/35 

RSMH i Håbo ansöker om föreningsbidrag 

Sammanfattning 
Föreningen RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) har som 
målsättning att genom kamratstöd ge medlemmarna en ljusare tillvaro genom 
att hjälpa till att bryta isolering och ensamhet. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att föreningen fyller en viktig funktion genom att bland 
annat erbjuda en viktig mötesplats med olika aktiviteter, får att på så sätt ge 
möjlighet får personer med psykisk ohälsa att få en meningsfull vardag. 

Förvaltningen bedömer att fåreningen kan ldara en bidragsnivå på 15 000 
leronor eftersom fåreningen redovisar i sin resultat- och balansräkning en 
behållning på 5 973 kronor. Förvaltningen fårslår därfår till vård- och 
omsorgsnämnden att bevilja 15 000 leronor i fåreningsbidrag år 2015 till 
RSMHiHåbo. 

Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet anser att RSMH i Håbo bör Ia. det fåreningsbidrag de söker 
och föreslår därfår till vård- och omsorgsnämnden att bevilja 20 000 leronor i 
fåreningsbidrag får år 2015 . 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-21, nr VON 2015.328 
- Ansökan med bilagor, daterad 2014-03-10. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 20 000 kronor i 
fåreningsbidrag till RSMH i Hå bo får år 2015. 

Beslut expedieras till: 
RSMHiHåbo 
Ekonomiadministratör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.398 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 67 VON 2015/35 

Kvinnojouren Olivia ansöker om föreningsbidrag 

Sammanfattning 
Kvi1mojouren Olivia ansöker om 130 000 leronor i föreningsbidrag för år 
2015 . Pengama ska användas till att täcka de löpande kostnaderna och till 
utbildning under det kommande verksamhetsåret. 

Kvinnojouren ger råd och till stöd samt hjälper misshandlade kvinnor, med 
eller utan barn, till ett tillfälligt skyddat boende i kvinnojourens egenjour
lägenhet under en kortare tid. Jourens telefon är igång veckans alla dagar 
mellan klockan 09-21. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att viss del av det sökta bidraget kan belasta vård
och omsorgsnänmdens budget för föreningsbidrag. Detta med anledning av 
att kvinnojourens klienter kan finnas inom verksamheten för stöd till äldre 
och funktionsnedsatta. Förvaltningen föreslår därför till vård- och omsorgs
nänmden att betala ett bidrag på 35 000 lcronor, resterande del på 95 000 
kronor betalas av socialnänmden. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2015-04-22, m VON 2015.342 
- Ansökanmed bilagor, VON 2015.341. 

Beslut 

l . Vård- och omsorgsnänmden beslutar att betala ut 35 000 kronor till 
Kvilmojouren Olivia för år 2015. 

Beslut expedieras till: 
Kvim1ojouren Olivia 
Ekonomiadministratör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.399 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 68 VON 2015/37 

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

Sammanfattning 
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) 

Vård- och omsorgsnänmden beslutade 2015-03-03 § 36 att förvaltningen får 
i uppdrag att utreda om A-husets lokaler är lämpliga till utbyggnad av 
Rehab verksamhet och återkomma till nämnden i maj. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har inte haft möjlighet att utreda A-huset lokaler och föreslår 
därfor till nämnden om att få uppskov och istället återkomma till nämnden i 
september. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-22, nr VON 334 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen uppskov till 
september nämnden 2015 med att lämna en utredning om A-husets 
lokaler lämpar sig får Rehab verksamhet. 

Beslut expedieras till: 
Förvaltningschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 69 VON 2015/15 

Förslag om uppskov med uppdrag att undersöka teknisk 
utveckling inom vård- och omsorg 

Sammanfattning 
I samband med vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beredning, den 
2015-01-26, diskuterades möjligheter att ytterligare dra nytta av teknisk 
utveckling for att effektivisera verksamheterna inom vård- och omsorg. 

Arbetsutskottet foreslog därfor till vård- och omsorgsnämnden att ge 
forvaltningen i uppdrag att undersöka vilken teknisk utveclding som kan tas 
tillvara inom vård- och omsorg for att effektivisera verksamheterna. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2015-02-03 § 12 att ge forvaltningen 
i uppdrag att till nämndens sammanträde i maj 2015 återkomma med rapport 
om vilken teknisk utveclding som kan tas tillvara inom vård- och omsorg 
får att effektivisera verksamheterna. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har inte haft möjlighet att sammanställa en rapport om vilken 
teknisk utveclding som kan tas tillvara och foreslår därfor tillnämnden om 
att få uppskov till nämnden i oktober 2015. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2015-04-22, nr VON 2015.336 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge forvaltningen uppskov till 
oktober nämnden 2015 med att lämna rapport om vilken telmisk 
utveclding som kan tas tillvara inom vård- och omsorg for att 
effektivisera verksamheterna. 

Beslut expedieras till 
Förvaltningschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 70 VON 2015/1 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 
Redovisning av amnälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse for 
ledamötema i vård- och omsorgsnämnden. Handlingar enligt forteckning 
kan studeras individuellt i den pä1m som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Förteckning över amnälningsärenden, nr 2015.357. 

Beslut 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 71 

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande redovisas 

VON 2015/1 

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

• Delegationsbeslut, tjänstemam1abeslut rörande enskilda får perioden 
2015-03-24 - 2015-04-22, avseende fårdtjänst/riksfårdtjänst, bistånd 
äldreomsorg enligt SoL samt bistånd funlctionsnedsatta enligt LSS och 
LASS. 

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

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-22, nr VON 2015.358 

Beslut 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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