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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Dnr 2019/00017 

Övriga frågor/godkän nande av dagord n i n g  

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnänmden beslutar att bordlägga skrivelsen och godkänner 
därefter dagordningen. 

Sammanfattning 
Ordförande Per-Arne Öhman informerar att han till dagordningen länmat en 
slaivelse, daterad 2019-02-26 i1mehållandes tre yrkanden/förslag till förvaltningen 
som rör fixartjänst och anhörigstöd/anhöiigkonsulent. Ordförande drar tillbaka 
slaivelsen från dagordningen och överlänmar den istället först till förvaltningen att 
diskuteras i förvaltningens ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 
Slaivelse till VON sammanträde, daterad 20 1 9-02-26. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att yrkandena i skrivelsen bordläggs till nästa sammanträde i 
april. Inga andra förslag länmas. 

Beslutsgång 
Ordförande Per-Arne Öhman (M) frågar om nänmden kan godkänna att slaivelsen 
bordläggs och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 19 

Ombudsmannens årsrapport 2018 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Dnr 2016/00009 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att ombudsmannens 
årsrapport för år 2018 är delgiven nämnden. 

Sammanfattning 
Ombudsmam1en för äldre och funktionsnedsatta har lämnat sin årsrapport för år 
2018 till vård- och omsorgsnämnden. Rapporten bygger på ärenden, frågor och 
synpunkter som ombudsmannen tagit del av. Frågeställningar och ärenden är 
mycket varierande och har berört samhällsfrågor, boendefrågor, omvårdnadens 
ilmehåll, hälso-och sjukvård, bemötande, vårdkedjan, trygghetslarm, biståndsbeslut, 
ekonomi och god man. Ombudsmannen vill med denna årsrapport belysa de äldre 
och funktionsnedsattas situation, vilka behov de har och vad som kan förbättras. 

Rapporten innehåller följande huvudrubriker: 
- Inledning 
- Informera 
- Uppsökande verksamhet 

Synpunkter 
- Några aktuella samhällsfrågor 
- Avslutning 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse m 3643, daterad 2019-01-31 
- Årsrapport m 3642, daterad 2019-01-15. 

Beslutsgång 
Ordförande Per.,Arne Öhman (M) frågar om nämnden kan anse rapporten som 
delgiven och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala handikapprådet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 20 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Dnr 2019/00005 

Delegationsförteckning för vård- och omsorgsn ä m n den 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta delegationsordningen, att börja 
gälla 2019-02-26. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har på dagens sammanträde att behandla nya riktlinjer 
och rutiner enligt Lex Sarah med anledning av nytt arbetssätt inom förvaltningen. I 
och med detta behöver nämnden då ta ställning till att ändra delegationen för 
amnälan till IVO, inspektionen för vård- och omsorg. 

Ärendet 
Delegationen för anmälan till IVO flyttas från vård- och omsorgsnämnden till 
förvaltningschef. Detta för att tillgodose att anmälan hanteras enligt lagtexten 
"snarast". 

Tillagt till delegationsordningen är paragrafen § 24 f LSS, där lagtexten säger: 
24 J § - Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt 

missförhållande, ska snarast anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. 

Delegationsordningen får följande ändring: 
Från 
Anmälan till NO om missförhållanden i vård- och omsorgs-nämndens verksamhet (Lex 
Sarah). 14 kap 7§ SoL. Delegation: vård- och omsorgsnämnden. 

Till istället 
Anmälan till IVO om allvarligt missförhållande i vård- och omsorgsnämndens 
verksamhet (lex Sarah). 14 kap 7§ SoL och 24 f § LSS. Delegation: Förvaltningschef 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3681, daterad 2019-02-13. 

Delegationsordning nr 3672, att börja gälla 2019-02-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande Per-Arne Öhman (M) frågar om nämnden kan anta delegationsordningen 
och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Dnr 2019/00023 

Socialförvaltningens rikt l i njer och ruti ner enl igt Lex Sarah 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnänmden beslutar att anta riktlinje Lex Sarah att gälla för 
socialförvaltningens verksamheter 

2. Vård- och omsorgsnänmden beslutar att riktlinje Lex Sarah ersätter tidigare 
gällande riktlinje, daterad 2011-06-29 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har utarbetat en ny riktlinje att ersätta tidigare gällande 1iktlinje 
för lex Sarah daterad 2011-06-29. 

Enligt 14 kap. 3 § Socialtjänstlagen, SoL, och 24 b §Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, är den som är verksam inom socialtjänst eller 
verksamhet som bedrivs enligt LSS skyldig att genast rapportera ett missförhållande 
eller en påtaglig risk för ett missförhållande. 

Ärendet 
Riktlinjen tydliggör syftet och ansvarsfördelningen inom socialförvaltningen för att 
säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning och föreskrifter och 
med god kvalitet. Rapportering av missförhållanden, eller risk för missförhållanden, 
i nänmdens verksamheter är ett viktigt led i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Genom att uppmärksamma brister i verksamheten möjliggörs förbättringsarbete för 
att undvika att liknande brister eller risker uppstår på nytt. 

Uppföljning 
Uppföljning av inlconma rapporter och genomförda utredningar redovisas i 
samband med årsredovisning till den nämnd som har ansvar för verksamheten. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3659, daterad 2019-02-11 
- Riktlinje Lex Sarah, 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag länmas. 

Beslutsgång 
Ordförande Per-Arne Öhman (M) frågar om nänmden kan anta riktlinjen för Lex 
Sarah och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Samtliga avdelningschefer 
Samtliga enhetschefer 

'""""' I D 1 ?f I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Dnr 2018/00023 

Riktl inje för avvikelsehanteri n g  i nom hälso- och sjukvård och social 
omsorg 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinje för avvikelser, klagomål 
och synpunkter inom socialförvaltningens verksamheter. 

Sammanfattning 
Varje vårdgivare, eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS är 
skyldig att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Detta i enlighet 
med Socialstyrelsens föreskrifter och allmäima råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011 :9). 

Den som ansvarar för verksamheten ska med stöd av ledningssystemet planera, 
leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. En 
grundläggande del i detta är att hantera avvikelser, ldagomål och synpunkter. 

Ärendet 
Vård- och omsorgsnänmdens verksamheter har sedan tidigare arbetat utifrån 
"Riktlinje för avvikelsehantering inom vård- och omsorgsnänmdens område, hälso
och sjukvård och social omsorg", daterad 2016-01-11. Förvaltningen har dock 
uppmärksammat ett behov av att utveckla och stärka det systematiska arbetet med 
rapporte1ing av avvikelser och hantering av inkonma klagomål och synpunkter. 

Uppföljning 
Uppföljning av rapporterade avvikelser, inkonma ldagomål och synpunkter ska ske 
löpande inom varje enhet. Dessa ska även sammanställas till ansvarig nänmd inför 
årsredovisning. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse nr 3658, daterad 2019-02-11 
- Riktlinje nr 3942, daterad 2018-12-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag länmas 

Beslutsgång 
Ordförande Per-Arne Öhman (M) frågar om nänmden kan anta 1iktlinjen för 
avvikelsehantering och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
F örvaltningschef 
Samtliga avdelningschefer 
Samtliga enhetschefer 

JUSTERARE 

_.,......--

1 b 1!70 I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 23 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Dnr 2018/00032 

Års rapport avvikelser hälso- och sjukvård och social omsorg år 2018 

Beslut 

1. Vård och omsorgsnänmden godkänner rapp01ten om avvikelser inom hälso- och 
sjukvård och social omsorg år 2018. 

Sammanfattning 
Antalet avvikelser har ökat från 193 9 år 2017 till 2265 år 2018. Av det totala antalet 
fall har 16 medfört en fraktur för patienten. Det är ett oförändrat antal jämfö1t med 
föregående år. Antalet frakturer har dock minskat på särskilt boende för äldre. 
Däremot har antalet patienter som drabbats av tryckskador ökat. Knappt hälften av 
ölrningen består av patienter som fått tryckskador under sjukhusvistelse. Störst 
ölrning av antalet avvikelser ses inom hemtjänsten, hos både kommunen och 
Bumtzorg (tidigare Grannvård). Antalet har näst intill fördubblats. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse nr 3661, daterad 2019-02-11 
- A vvikelserapp01t nr 3268 

Beslutsunderlag 
- Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
- Enhetschefer för vård och omsorg 
- Verksamhetschef för Grannvård 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande Per-Arne Öhman (M) frågar om nämnden kan godkänna rapporten och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
Avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta 
Förvaltningschef tillika verksamhetschef hälso- och sjukvård 
Enhetschefer för äldre och funktionsnedsatta 
Verksamhetschef Pomona hus 2, Humana 
Verksamhetschef för Bumtzorg (tidigare Grannvård) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 24 

Patientsäkerhetsberättelse år 2018 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Dnr 2019/00022 

1. Vård och omsorgsnänmden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för år 
2018 inklusive målen för 2019 

Sammanfattning 
Det systematiska arbetet med att förebygga fallskador, tryckskador, undernäring 
och ohälsa i mum1en har fortsatt under året på särskilt boende för äldre. Antalet 
personer som drabbats av en fraktur har minskat. Även antalet personer som 
riskerar undernäring och ohälsa i munnen har minskat. Däremot har antalet 
personer med tryckskada ökat. 

En ny patientjournal har införts enligt den nationella informationsstrukturen. 
Den nya lagen om utslaivning från slutenvården har medfört ett förändrat 
arbetssätt som inte helt implementerats. Det medför iisker för patientsäkerheten. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse m 3664, daterad 2019-02-11 
- Patientsäkerhetsberättelse år 2018, m3662 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande Per-Arne Öhman (M) frågar om nämnden kan godkänna 
patientsäkerhetsberättelsen och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef tillika verksamhetschef hälso- och sjukvård 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
Avdelningschef för äldre och funlctionsnedsatta 
Enhetschefer för äldre och funlctionsnedsatta 
Verksamhetschef för Pomona hus 2, Humana 
Verksamhetschef för Bumizorg (tidigare Grannvård) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

11 (25) 



HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON § 25 Dnr 2019/00019 

Hälso- och sjukvårdsansvar på dagl ig  verksamhet 

Beslut 

1. Vård och omsorgsnämnden har tagit del av utredningen och noterar att 
utredningen påvisar förslag till åtgärder. 

Sammanfattning 
Personer som vistas på daglig verksamhet efter beslut enligt Lag om särskild 
service till vissa fimktionsnedsatta (LSS) har fått läkemedel och andra hälso- och 
sjukvårdsinsatser utan delegering av sjuksköterska. Socialförvaltningen inklusive 
den kommunala hälso- och sjukvården har inte känt till att ansvaret för kommunal 
hälso- och sjukvård omfattar personer som vistas på daglig verksamhet. 
Utredningen visar att det funnits en risk för vårdskada, men inte en allvarlig sådan. 
Händelsen behöver därmed inte anmälas till inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). Rutiner behöver utformas och kompletteras kring handläggning, utförande 
samt kontakt med berörda vårdgivare. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse m 3604, daterad 2019-01-29 
- Utredning kring hälso- och sjukvårdsuppgifter på daglig verksamhet, m 3603 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att vård och omsorgsnämnden godkänner utredningen inklusive förslag till 
åtgärder. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Förvaltningschef föreslår att nämnden istället för att godkänna föreslagna åtgärder 
istället noterar att utredningen är delgiven och att utredningen påvisar förslag till 
åtgärder. 

Beslutsgång 
Ordförande Per-Arne Öhman (M) frågar om nämnden kan godkänna omformuleringen 
av beslutspunkten och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
- Medicinskt ansvaiig för rehabilitering 
- Avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta 
- Avdelningschef för vuxna 
- Enhetschefer inom vård och omsorg 

- t' 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-02-26 

Dnr 2018/00065 

Riktl i nje för god vårdhygien i nom vård och omsorg 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnänmden beslutar att anta riktlinjen God vårdhygien inom 
vård och omsorg. 

Sammanfattning 
Riktlinjen har reviderats med syfte att föitydliga ansvaret för en god vårdhygien 
utifrån de områden som anges i socialstyrelsens föreskrift. Revideringen omfattar 
också ett tillägg om arbetsgivarens ansvar för tvätt av personalkläder enligt 
arbetsmiljöverkets föreslaift. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslcrivelse m 3602, daterad 2019-01-29. 
- Riktlinje för god vårdhygien inom vård och omsorg, m 3536. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande Per-Arne Öhman (M) frågar om nänmden kan anta riktlinjen och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
Avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschefer vård- och omsorg 
Verksarnhetschef för Pomona hus 2, Humana 
Verksarnhetschef för Bumtzorg (tidigare Grannvård) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

13(25) 



HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 27 

Förvaltn ingen informerar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Dnr 2019/00016 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för inf01mationen. 

Socialchef Mats Elgström Ståhl informerar 
Av nämndens dagordning lämnades årsredovisningen 2018 till partsamverkan i 
Socsam den 2019-02-25. Personalföreträdarna lämnade inte några synpunkter. 

Humana, Pomona hus 2 har aviserat om att eventuellt inte förnya avtalet med Håbo 
kommun. Om Humana inte förnyar planerar förvaltningen att föreslå att Pomona 
hus 2 går tillbaka i egen regi. 

Avdelningschef Catrin Josephson informerar 
Mottagningen psykiatrin i Bålsta har fortsatt har en mycket låg bemanning vilket 
också drabbar de bmkare och klienter socialförvaltningen har ansvar för. 

Fem personer har beslut men ännu ingen plats på demensboende. Fem personer 
väntar på somatiskt boende varav en har väntat över tre månader. Förvaltningen 
köper inga externa platser och det finns ingen tom plats på korttidsboendet. 

Avdelningschef Erik Johansson informerar 
Sjuksköterskesituationen är nu under kontroll. Dels genom att minskat helgarbete 
och dels genom särskild lönesatsning till de som varit länge anställda i kommunen. 
Satsningen har kunnat genomföras inom budget. 

IVO har på egen begäran utfört tillsyn på Pomona hus 4 utifrån inkomna synpunkter 
och lex Maria anmälningar avseende bland annat brister i vården och omsorgen. IVO 
har inte vid inspektionen den 27 november 2018 uppmärksammat några brister inom 
de områden tillsynen omfattade. Därmed avslutade IVO ärendet. 

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga 
organisationer och utbildningar. Syftet är att kvalitetssäkra rätt kompetens i hälsa, 
vård och omsorg och att den som har gått en utbildning ansluten till vård- och 
omsorgscollege kan få ett diplom som intygar att man utbildat sig i nära samverkan 
med arbetslivet. Håbo ansluter sig nu till Enköpings återansökan i regional 
samverkan med övriga kommuner i länet. 

lnformationsunderlag 
IVO Beslut - tillsyn av Pomona hus 4, dnr 2018/00057 nr 3694 

JUSTERARE 

/,/ 

I 61n; I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

14(25) 



HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON § 28 Dnr 2019/00025 

Redovis ning av delegationsbesl ut 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten är 
redovisade. 

Periodens redovisade delegationsbeslut 
Period 2019-01-22- 2019-02-12 

• Delegationsprotokoll nr 3669, daterad 2019-02-12. 
• Förrättning ordförandebeslut nr 3366, daterad 2019-02-12. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3665, daterad 2019-02-12. 
- Delegationsprotokoll nr 3669, dnr 2019/00025 
- Ordförandebeslut nr 3366, dnr 2019/00004 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande Per-Arne Öhman (M) frågar om nämnden kan godkänna redovisningen 
och fim1er att så sker. 

EXPEDIERAD 

161ff' I 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Dnr 2019/00020 

Person l i gt ombud Enköpi ng/Håbo, redovisning år 2018 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att årsredovisningen för 
Personligt ombuds verksamhetsår för 2018 är delgiven. 

Sammanfattning 
Enköpings komnrnn och Håbo kommun har i enighet med befintlig överens
kommelse samt tidigare nänmdbeslut bedrivit verksamhet med Personligt ombud 
under år 2018. 

Verksamheten har i huvudsak finansierats genom erhållet stadsbidrag. Uppdraget 
Personligt ombud är helt fristående från myndigheter och vård-organisationer och 
ger helt kostnadsfritt stöd åt personer från 18 år och uppåt som har en psykisk 
funktionsnedsättning. 

Ärendet 
Tidigare har ordningen varit sådan att vård- och omsorgsnämnden i Håbo kommun 
har fattat beslut om att Enköpings kommun har uppdraget att söka statsbidraget. 

Nu har utvecklare/chef personligt ombud Enl(öpings kommun vaiit i kontakt med 
Länsstyrelsen, som i sin tur stämt av med Socialstyrelsen, som är ansvarig för 
Personligt ombuds statsbidrag. Då det har framkommit att det inte finns något krav 
på att en nämnd behöver ta beslut om att söka själva statsbidraget. 

Enköpings kommuns tjänstemän har därför föreslagit att Enköpings kommun söker 
statsbidraget för båda kommuners räkning och att respektive kommuns nämnd bara 
behöver notera till protokollet att de tagit del av årsredovisningen. Den nya 
ordningen är avstämd med både vård- och omsorgsnämndens ordförande i 
Enköpings kommun och i Håbo kommun. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3682, daterad 2019-02-13 
- Årsredovisning 2018F örslag till beslut på sammanträdet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande Per-Arne Öhman (M) frågar om nämnden kan godkänna 
årsredovisningen som delgiven och fömer att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Enl(öpings kommun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 30 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Dnr 2019/00026 

Politisk styrgrupp närvårdssamverkan Håbo 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Per-Arne Öhman (M) till representant 
i den politiska styrgmppen för närvårdssamverkan i Håbo. 

Sammanfattning 

17(25) 

Håbo kommun och Region Uppsala har sedan år 2014 arbetat gemensamt för att främja 
samverkan mellan kommunen och regionen i de hälso- och sjukvårds- samt vård- och 
omsorgsprocesser som tangerar varandra. Sedan år 2014 fim1s en samfinansierad tjänst 
som närvårdsstrateg anställd, med place1ing på socialförvaltningen i Håbo kommun. 
Närvårdssamverkan omfattar samverkan luing hälsofrämjande, förebyggande, 
diagnosticerande, behandlande, rehabiliterande, omvårdande och stödjande insatser som 
är samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. 

Ärendet 
För att möjliggöra en effektiv och välfungerande närvårdssamverkan där kommun och 
region ges lika förutsättningar krävs en tydlig ansvarsfördelning och organisation. Det 
har under föregående mandatpe1iod funnits en politisk styrgmpp, som ansvarat för 
prioriteringar av utvecklingsområden och främjat samverkan på politisk nivå. Under 
föregående mandatpe1iod har en representant utsetts från socialnämnden, vård- och 
omsorgsnärm1den och barn- och utbildningsnärm1den som ingått i den politiska styr
gmppen tillsammans med utsedda politiker från Region Uppsala. 

Berörda närm1der inom Håbo kommun ska utse en representant att företräda närm1den i 
den politiska styrgrnppen. Vald representant har ansvar att företräda närm1dens 
ansvarsområde samt återrapportera hur utvecklingen av närvårdssamverkan fo1tlöper. 
Region Uppsala har utsett att fyra representanter ska ingå i styrgruppen. 

Uppföljning 
Uppföljning sker genom löpande återkoppling till respektive närm1d. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3671, daterad 2019-02-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Närm1den lärm1ar enhälligt förslag att Per-Arne Öhman (M) ska representera närru1den. 

Beslutsgång 
Ordförande Per-Arne Öhman (M) tackar för förtroendet och finner sig själv vald till 
representant i den politiska styrgruppen. 

Beslutet skickas till: 
Region Uppsala 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Vård- och omsorgsnäm nden 

JUSTERARE 

VON § 31 Dnr 2018/00034 

Rapporteri n g  av ej verkstäl lda beslut til l  IVO, kvartal 4 år 2018 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnäim1den beslutar att överlämna förvaltningens yttrande om 
verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för 
kännedom. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnänmden är skyldig att anmäla till IVO, Inspektionen för vård 
och omsorg om gynnande beslut inte har blivit verkställda inom lagstadgad tid. 

Vård- och omsorgsnänmden är också skyldig att rapportera till fullmäktige och 
fullmäktiges revisorer om beslut som inte blivit verkställda. 

Inom kvartal fyra år 2018 har totalt fyra ( 4) ärenden enligt Socialtjänstlagen, SoL, 
inrapporterats samt 20 ärenden enligt Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Dessa rapporteringar kan avse både beslut som inte är 
verkställda, avbrott som skett i tidigare verkställigheter eller då verkställighet skett i 
tidigare rapporterade ärenden. 

Ärendet 
Beshivning av rapporterade ärenden framgår i förvaltningens yttrande. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förvaltningen har i ett ärende lämnat yttrande och kommer i ett annat ärende att 
lämna yttrande till IVO. IVO kan överväga i dessa ärenden att ansöka hos 
förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift för ej verkställda beslut. Vård
och omsorgsnämnden inväntar IVO's beslut. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3655, daterad 2019-02-04. 

Yttrande nr 3605, daterad 2019-01-29. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande Per-Arne Öhman (M) frågar om nälllilden godkänner att rapporten över
lämnas för kännedom till fullmäktige och fullmäktiges revisorer och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer 

EXPEDIERAD 

i 6itJ, I 
. SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 32 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Dnr 2019/00018 

Yttrande til l  IVO över skälen t i l l  dröjsmålet att verkstäl la  beslutet 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnänmden godkäimer förvaltningens yttrande och överlämnar 
yttrandet till IVO, Inspektionen för vård- och omsorg. 

Sammanfattning 
IVO överväger att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift, 
enligt 28 a §lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som gäller 
ej verkställt beslut i ärende Dm 8.8.1-28160/2018-3. IVO begär därför in underlag i 
ärendet för att kunna bedöma om dröjsmålet med att verkställa den beviljade insatsen 
har varit oskäligt långt. 

Håbo kommun mottog 2019-01-23 begäran om yttrande från IVO med anledning av 
ej verkställt beslut om bostad för vuxna enligt LSS enligt ovan diarienummer. Vård
och omsorgsnänmden yttrar sig därför med redogörelse i ärendets hantering. 

Ärendet 
Förvaltningens redogörelse över skälen till ej verkställt beslut framgår i sin helhet i 
yttrande daterat 2019-01-23. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Om insatsen bostad för vuxna verkställts inom lagstadgad tid på kommunens grupp
bostad hade förvaltningens nettokostnad uppgått till cirka 89 681 kronor per månad. 
Nettokostnader för insatser som den enskilde erhållit i väntan på verkställighet av 
bostad uppgår till cirka 63 723 honor per månad för korttidsvistelse, cirka 20 028 
kronor per månad för daglig verksamhet och cirka 1895 kronor per månad för 
kontaktperson. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, nr 3610, daterad 2019-01-30 
- Yttrande, nr 3597, daterad 2019-01-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag länmas 

Beslutsgång 
Ordförande Per-Arne Öhrnan (M) frågar om nänmden godkänner yttrandet och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
IVO, Inspektionen för vård- och omsorg 

• Bilagda handlingar: Beslut om bostad enligt 9§9 LSS, daterad 2018-01-02. 
Insatsutredning gällande boende 9 § 9§ LSS, daterad 2017-05-01. Journalutskrift 
från och med 2017-04-28 till och med 2019-01-24. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Dnr 201 8/00043 

Remissvar, Kompletterande utredning kring avgift för trygghetslarm 

1. Vård- och omsorgsnäim1den godkänner förvaltningens kompletterande 
kostnadsbedömning och överlämnar remissvaret till k01mnunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 10 december 2018 behandlade kommunfullmäktige 
frågan om hurnvida trygghetslarmen ska avgiftsbeläggas. Kommunfullmäktiges 
beslut blev att återremittera ärendet till vård- och omsorgsnämnden för framtagande 
av en korrekt kostnadsbedömning. 

Förvaltningens kostnadsberäkning framgår i tjänsteslaivelse nr 3611. 

Förvaltningens beräkningar visar att en avgiftsbeläggning av trygghetslarmen skulle 
ge intäkter på helårsbasis mellan 621 tkr till 711 tkr. 

Ärendet 
Att göra en mer exakt berälrning är inte möjligt då förvaltningen idag inte vet exakt 
hur många larmkunder som kommer att vara aktuella år 2019. Förvaltningen vet inte 
heller vilka larmkunder som kommer att vara aktuella och inte heller vilken ekonomisk 
situation dessa har. Förvaltningens bedömning är att berälrningen i tjänsteskrivelsen är 
den bästa uppskattning som kan göras av de berälrnade intäkterna på helårsbasis vid ett 
beslut om avgift för trygghetslarm. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Nämnden har i sin budget för år 2019 räknat in en intäkt för trygghetslaim. Om inte 
dessa medel kommer vård- och omsorgsnämnden till del så kommer motsvarande 
besparingar att behöva göras i nämndens verksamhet för att klara budgetram för år 
2019. 

Beslutsunderlag 
- Denna tjänsteslaivelse nr 3611, daterad 2019-01-30 
- Kommunfullmäktiges beslut om återremiss KF § 181, 2018-12-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande Per-Arne Öhman (M) frågar om nämnden godkänner remissvaret och 
att svaret överlämnas till kommunfullmäktige och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäkltige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-02-26 

Dnr 2019/00015 

Inhyrning av lokal för dagverksam h et för personer med demenssjukdom 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att beställa från 
fastighetsavdelningen ett inhyrningsprojekt av lokal för ny dagverksamhet för 
personer med demenssjukdom. 

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att beställa från 
fastighetsavdelningen ett inhyrningsprojekt av ersättningslokal för att ersätta 
befintlig lokal i Dalängens äldreboende. 

Sammanfattning 
Dagverksamheten för personer med demenssjukdom behöver hyra in två nya lokaler. 
En lokal för uppstart av ny verksamhet och en ersättningslokal för befintlig 
verksamhet. 

Ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att staiia en ny 
dagverksamhet för personer med demenssjukdom. För att kunna starta verksamheten 
behövs en lokal. 

Den lokal som idag disponeras av befintlig dagverksamhet på Dalängens äldreboende 
uppfyller inte verksamhetens behov avseende möjlighet till avgränsning och 
uppdelning, ex möjlighet att erbjuda olika typer av aktiviteter och vila samtidigt. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det finns medel anslaget i budget för år 2019 baserat på en uppskattad hyresnivå. 
Förvaltningen har uppskattat kostnaden till 285 tla per år. 

Uppföljning 
Åtenappmiering till nämnd när hyresavtal finns att teckna. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3673, daterad 2019-02-12 
- Bilaga 1, Lokalbeslaivning - Verksamhetens kravspecifikation på lokaler 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande Per-Arne Öhman (M) frågar om nämnden godkänner uppdragen till 
förvaltningschef och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen, Fastighetsavdelningens fastighetschef 

JUSTERARE 

/', 

1611�1 I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-02-26 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTE RARE 

VON § 35 Dnr 2019/00027 

I n hyrning av fastighet, Val lvägen 2 och 4 

Beslut 

1 .  Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att beställa från 
fastighetsavdelningen inhyrning av fastigheterna Vallvägen 2 och 4 för drift av 
gruppbostäder. 

Sammanfattning 
Hyresavtal avseende blockförhyrning av två fastigheter har upprättats och 
fastighetsavdelningen behöver en beställning från förvaltningen. 

Ärendet 
Vård- och omsorgsnänmden har fattat beslut om att staiia två nya gruppbostäder år 
201 9. Fastigheterna är beställda av Håbohus som nu är klara att länma över 
fastigheterna till kommunen. Hyresavtal, bilaga 1 ,  avseende blockförhyrning har 
upprättats och fastighetsavdelningen behöver en beställning från förvaltningen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnaderna för inhyrningen films med i budget 201 9. Årshyran är ca 1 ,7 miljoner 
kronor för båda fastigheterna. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3680, daterad 20 1 9-02- 1 2  
- Bilaga, Avtal Gruppbostad Vall vägen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag länmas 

Beslutsgång 
Ordförande Per-Arne Öhman (M) frågar om nänmden godkänner uppdraget till 
förvaltningschef och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen, Fastighetsavdelningens fastighetschef 

EXPEDIERAD 

1 6111! I 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Dnr 2019/00014 

Hyra lokal i Draget för daglig verksamhet til l  LSS gruppen 

Beslut 

1 .  Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att beställa från fastighets
avdelningen en inhyrning av lokal på Sköldvägen 2 i Bålsta. 

2. Vård- och omsorgsnänmden uppdrar åt förvaltningschef att beställa från fastighets
avdelningen ett inhyrningsprojekt, en ersättningslokal för daglig verksamhet. 

Sammanfattning 
Daglig verksamhet enligt LSS har behov av att förhyra ersättningslokaler för befintlig 
lokal på Kalmarvägen 5. Daglig verksamhet på Kalmarvägen 5 lever inte upp till 
verksamhetens behov och är också i behov av omfattande renoveringsarbete. Lokalerna 
bedöms under år 2019 ha nått sitt kapacitetstak. 

Ärendet 

23(25) 

Under år 2017 påbörjades en projekteringsprocess för att bygga ersättningslokaler för 
daglig verksamhets lokaler på Kalmarvägen 5. Förvaltningen har nu i samarbete med 
fastighetsavdelningen hittat ersättningslokaler som löser lokalbehovet utan nybyggnation. 
Delar av lokalbehovet kan lösas genom inhyrning av lokal på Sköldvägen 2 i Bålsta. 
Fastighetsavdelningen har också hittat en kompletterande lokal som skulle kunna fungera 
som ersättningslokal för resterande verksamhet på Kalmarvägen. Den lokalen bedöms i 
nuläget uppfylla kraven och lokalen kommer att bli tillgänglig från årsskiftet 20 1 9-2020. 
Det finns dock ännu inget hyresavtal att redovisa. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnaden för inhyrning av lokal på Sköldvägen 2 uppgår till 503 000 laonor per år 
och är budgeterad för år 2019. Kostnaden för lokal nr 2 är inte fastställd då inget 
hyresavtal i nuläget finns för tecknande. 

Uppföljning 
Återrappo1t till vård- och omsorgsnämnden när hyresavtal för lokal 2 finns för tecknande. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3676, daterad 2019-02-12 
- Bilaga 1 :  1 Hyreskontrakt, Bilaga 1 :2 Tilläggkontakt, Bista 1 :  163, Sköldvägen 2 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag länmas 

Beslutsgång 
Ordförande Per-Arne Öhman (M) frågar om nänmden godkänner uppdraget till 
förvaltningschef och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen, Fastighetsavdelningens fastighetschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 37 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Dnr 2019/0001 3  

Om byggnad Solängen, öppna upp t i l lgängl ighet mellan plan 2 och 
trädgård 

Beslut 

1 .  Vård- och omsorgsnänmden ger förvaltningschefen i uppdrag att beställa från 
fastighetsavdelningen en fördjupad utredning och konsekvensanalys för att få 

ett tydligt beslutsunderlag. 

Sammanfattning 
På plan 2 på Solängens äldreboende bor 20 personer med demenssjukdom. Dessa 
personer har idag ingen direkt tillgång till den gemensamma utemiljön på Solängen. 

Ärendet 
Förvaltningen har fått en översiktlig förstudie med kostnadsberäkningar för tre 
olika alternativ till lösning. De tre förslag som presenterats har både för och 
nackdelar och också stora skillnader i ekonomiska konsekvenser, varför 
förvaltningen önskar en fördjupad utredning och konsekvensanalys för att få ett 
tydligare besl utsunderlag. 

Den fördjupade utredningen bör omfatta alla tre förslagen, men också se över 
eventuella alternativa lösningar som skulle kunna lösa tillgänglighetsfrågan. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnaden för en fördjupad utredning bestäms av vilka resurser som fastighets
avdelningen bedömer som nödvändiga för att genomföra utredningen och kan 
exempelvis innebära kostnader för konsulttjänster. 

Uppföljning 
Förvaltningen återkommer med en presentation till nänmden när den fördjupade 
utredningen är genomförd. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3677, daterad 2019-01-12 
- Bilaga, Solängen ritning med kommentarer 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande Per-Arne Öhman (M) frågar om nämnden godkänner uppdraget till 
förvaltningschef och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen, Fastighetsavdelningens fastighetschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 38 

Ny g ru ppbostad 2020 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-26 

Dnr 2019/00028 

1. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att beställa från 
fastighetsavdelningen en projektstart för nybyggnation av ny gruppbostad. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har i loka1försörjningsplanen konstaterat att det finns behov av att 
starta en ny gruppbostad år 2020. Fastighetsavdelningen behöver en beställning 
från vård och omsorgsnämnden för att påbörja projektering. 

Ärendet 
Gruppbostad är en insats som beviljas enligt Lag (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), § 9:9. 

Enligt fastighetsavdelningen finns en lämplig tomt som skulle passa bra för 
nybyggnation. För att fastighetsavdelningen ska påbörja projektering behövs en 
beställning från vård- och omsorgsnämnden. Projekteringen kommer att ske i nära 
samarbete med socialförvaltningen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
D1iftsbudget för en gruppbostad med sex platser är cirka sex till nio miljoner kronor 
varav cirka en miljon kronor är hyreskostnader. Kostnaden varierar beroende på det 
stödbehov de enskilda individer som ska bo i gruppbostaden har. 

Uppföljning 
Förslag från fastighetsavde1ningen presenteras till nämnden efter genomfört 
programarbete. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskiivelse nr 3683, daterad 2019-02-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande Per-Arne Öhman (M) frågar om nämnden godkäm1er uppdraget till 
förvaltningschef och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen, Fastighetsavdelningens fastighetschef 

JUSTERARE 

h 

I blfl l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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