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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 43 D nr 2016/00022 

Lägesrapporter och information 

Fråga ställs angående larmen på Pornona 
Ingrid Andersson (S) ställer fråga om larmen på Pomona. Enhetschef Matilda Norell 
berättar att nytt latm på Pomona, hus 2 och 4 är upphandlat och på gång att 
installeras. På befintliga lam1 fungerar inte talfunktionen alltid men latmen går fram. 

Lägesrapport 

Demensboendena Solängen och Dalängen 

Matilda Norell, ny enhetschef for demensboendena Solängen och Dalängen berättar 
for nämnden om planer och mål med verksamheten. Om svårigheten med vikarier 
och sjukfrånvaro. Om nystatt med en rad aktiviteter bland am1at anhörigråd, 
teamträffar, aktivitetsåtgärder samt nyhetsbrev till personalen. Nyhetsbrev till 
allhöriga är på gång men ännu inte ldart. På begäran skickar Matilda nyhetsbreven 
även till nämndens ledamöter och ersättare for kännedom. Matilda bjuder in 
nämnden till Dalängens boende den 30 augusti då de firar l O års jubileum. 

Personlig Assistans 

J ohanna Henricsson, enhetschef for personlig assistans, ledsagarservice, avlösar
service samt kontaktperson vuxna. Personlig assistans är den största av verksalll
heterna. Där finns l 7 brukare i åldern 14-7 4 år. Verksamheten har 65 anställda 
varav merparten har tillsvidare anställning. Ekonomin inom verksamheten svajar 
med anledning av bland annat att kommunen är enligt lag skyldig att betala 
sjukfrånvaro mellan dag 2-14 for de privata utförarna men ingen skyldighet att följa 
upp sjuk:fiånvaron. En annan orsale är att Försäkringskassan skriver ner LSS beslut 
till fårre timmar vilket slår hårt på kommunens ekonomi. Arbetsgruppen har ett 
tungt arbete genom ensamhetskänsla och avsaknad av dagliga kontakter med 
kollegor. Det är svårr-ekryterat till vissa brukare och till vissa storhelger såsom 
midsommar, jul och nyår. Johanna berättar att ett digitalisetingsarbete pågår, bland 
annat ett schemaläggningsprogram med assistanshandbok och kunskapsbok samt 
utbildning i social dokumentation i det egna systemet Treserva. 

Socialchefs informationspunkt 

• Pmisamverkan i SocSam, förvaltningens centrala samverkansorganisation 
länmade synpunkter på ett av nämndens ärenden - Förslag att upphandla 
driften av Sjövägens gruppbostad. Kommunal anser att det är en omorganisa
tion och därfor begär både Kommunal och SSR att en risk- och konsekvens
analys ska göras innan beslut tas. 

• Lägesrapp01tering är att beläggning och antal i kö for särskilt boende är for 
närvarande O i köpt korttidsplats, O i kö till Pomona äldreboende och l i kö till 
demensboende. 

· 
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Sammanträdesdatum 
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Dnr 2016/00022 

• Nytt lokalt projekt under hösten 2017- Med anledning av ny lag som träder i 
kraft januari 2018. Att utskrivningsidara patienter från sluten hälso- och 
sjukvård ska tas hem på tre dagar, helger inberäknade istället får som tidigare 
fem vardagar. Den nya lagen är en samverkan mellan kommuner och landstings 
öppna och slutna hälso- och sjukvård. 

• Två nya gruppbostäder planeras vara klara kring oktober 2018. Med anledning 
av mer ytor får träningsutrymmen blir det fem lägenheter i den ena byggnaden 
och i den andra blir det sex lägenheter. 

• Rindlags har sagt upp sitt avtal kommunen om utfårande av hemtjänst med 
anledning av tomma arbetspass och att det är svårt att rekrytera. De flesta av 
Rindlags kunder har nu gjort sina omval, några få kvarstår. 

• Ersättning får biståndsbedömd tid kan inte gå igång som planerat den l augusti 
utan måste läggas fram till den l oktober istället. Anledningen är att 
omställningen i systemet krånglar. 

• Arbetsutskottet fårslag om att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka om 
utfårare inom hemtjänsten ska ha möjligheten att begränsa sina uppdrag 
geografiskt är inte längre aktuellt. 

• Tillsammans med Knivsta kommun kommer våra sjukgymnaster under 
september att utbildas i en metod kring egenträning får äldre. Metoden i1mebär 
att man får hjälp av en sjukgynmast med ett egenträningsprogram som löper 
över ett år och patient och sjukgymnast träffas vid 12 tillfållen. Metoden har 
evidens. 

• En nationell punktprevalensmätning avseende undernäring, munhälsa, falhisk 
och trycksår görs varje höst. Förvaltningen har under våren gjort en egen 
mätning som kommer att presenteras får nänmden i september. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 44 Dnr 2017/00027 

Avvikelserapport januari-mars 2017, hälso- och sjukvård och 
social omsorg 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Sammanfattning 
Under perioden har två händelser inträffat som har bedömts att de ska 
anmälas enligt Lex Maria. Två personer har drabbats av fraktur efter fall och 
tre personer har drabbats av tryckskada. Det totala antalet avvikelser under 
perioden är 540, vilket ger 180 avvikelser per månad. År 2016 var antalet 
avvikelser i genomsnitt 140 per månad. 

Beslutsunderlag 
- A vvikelserapport, januari -mars, dok. nr 2481 

Beslutet skickas till: 
Medicinskt ansvarig for rehabilite1ing 
Avdelningschef for äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschefer äldre och funktionsnedsatta 
Verksamhetschef Humana omsorg, Pornona hus 2 
Enhetschef Rindlags hemtjänst 
Verksamhetschef Grannvård, Bålsta 
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Dnr 2017/00035 

Yttrande över revisionsrapport- Håbo kommuns planering för 
den framtida äldreomsorgen 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till kommunens 
revisorer i enlighet med fårvaltningens tjänsteskrivelse. 

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till fårvaltningen att inleda arbetet 
med att upprätta en Äldreplan får perioden 2019-2022. 

Sammanfattning 
Håbo kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens prognoser och planering kring framtida behov inom äldreomsorgen. 
Både vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen har fått rapporten får 
yttrande och revisorerna önskar svar senast den 2 juni. 

Ärende 
PwC har gett fårvaltningen godkänt att behandla rapporten på nänmdens 
sammanh·äde den 13 juni. 

Vid revisionen har PwC haft sju kontrollmål och nämnden får delvis 
godkänt på sex av dessa. 

PwC har gjort en egen beräkning kling behovet men har bedömt behovet 
fram till 2030. Man konstaterar att får perioden 2016-2025 så skiljer sig 
deras berälming endast marginellt mot fårvaltningens berälming. I rapporten 
konstateras också att det salmas en behovsbedömning får kommunens olika 
delar. Samt att det inte finns någon specifikt antagen Äldreplan kling hur 
den framtida äldreomsorgen ska utformas. 

PwC har valt att besvara revisionsfrågan utifrån sju uppställda kontrollmåL 
Förvaltningens redogörelse får de sju kontrollmålen framgår i fårvaltningens 
tjänstesklivelse, daterad 2017-05-23, dok.m 2490. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2017-05-23, dok.m 2490. 
- Revisionsrapport, dok.m 2484. 

Beslutet skickas till: 
Konmmnens revisorer 
Kommunstyrelsen, får kännedom 
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Dnr 2017/00036 

Förslag att upphandla driften av Sjövägens gruppbostad 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen får komplettering. 

Sammanfattning 
Sjövägens gruppbostad har funnit i kommunen i ett 20-tal år. Själva 
fastigheten där verksamheten finns är ny sedan ett par år tillbaka. På 
Sjövägen gruppbostad bor 6 personer. De boende har var for sig väldigt 

olika behov och som grupp är det en mycket heterogen grupp. 
Verksamheten har en årsbudget om drygt 7 700 tkr. 

Ärende 
Att driva en gruppbostad där de boende har väldigt olika behov ställer 
särskilda krav och innebär att särskilda kompetenser behövs i organisationen 
for att de boende ska få ett så gott liv som möjligt. Förvaltningens 
bedömning är att dessa kompetenser idag saknas i vår organisation. I 
samhället i stort finns dock dessa kompetenser då det finns flera privata 
utforare som har erfarenhet av att vara driftsansvariga for olika typer av 
gtuppbostäder. Förvaltningens bedömning är att dessa speciella 
kompetenser och erfarenheter behövs för att Sjövägens gruppbostad ska 
vara optimalt for de boende. 

På boendet finns personer med ett kraftigt utagerande beteende och 
ansvariga chefer har gjort olika forsök med utbildningar kring exempelvis 
lågaffektivt bemötande för att kunna hantera de situationer som uppstår. 
Trots detta så är det återkommande tillbudsrappmier från boendet där 
personal blivit utsatta for våldsbeteende eller mer eller mindre hotfulla 
situationer. Vissa månader kan det handla om att ett l O-tal sådana rapporter 
inkommer till förvaltningen. 

Som nämnts ovan finns ett antal plivata entreprenörer som driver 
gtuppbostäder for personer med funktionsnedsättning. I dessa organisationer 
fim1s en helt annan erfarenhet och kompetens än den som vi kan ha i vår 
kommunorganisation och bedömningen är att en upphandling av en privat 
utforare kommer att utveclda kvaliteten for de boende. 

En upphandling bör göras som en så kallad kvalitetsupphandling med ett 
fast pris. Förvaltningen föreslås därfor få i uppdrag att tillsammans med 
upphandlingsavdelningen genomföra en upphandling enligt LOU av driften 
av Sjövägens gtuppbostad. 
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Kompletterande information länmas av socialchef om att verksamheten har 
haft handledare som gjort en analys av verksamheten i form av en rapport. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnaderna bedöms kunna hållas inom den budgetram som finns får 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-24, dok.nr 2492. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Staake (S) anser att kommunen genom rätta åtgärder kan ra verksamheten 
att fungera samt att upphandling inte kan vara enda lösningen. Efter en stunds 
diskuterande foreslår ordforande att mötet ajourneras i fem minuter. 

Ajournering godkänns och genomförs mellan ld. 19:55-20:00. 

Förhandlingarna återupptas med att ordforande Lisbeth Bolin (C) foreslår att 
ärendet återremitteras och Per-Ame Öhman (M) foreslår att ärendet ska 
kompletteras med dels handledarens rapport och dels med en 1isk- och 
konsekvensanal y s. 

Beslutsgång 
Ordforande Lisbeth Bolin (C) frågar nämnden om ärendet ska åte1Temitteras 
till forvaltningen for komplettering eller avgöras idag och finner att 
nämnden återremitterar ärendet till forvaltningen för komplettering. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef for Sjövägen 
Enhetschef for Sjövägen 
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Månadsuppföljning per april 2017 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna fårvaltningens fårslag 
till månadsuppföljning per april 20 l 7. 

Sammanfattning 
Förvaltningens månadsuppfåljning per april 2017 for vård- och omsorgs
nämnden visar på ett prognostiserat O-resultat vid årets slut. 

I prognosen finns de större underskotten i den kommunala hemtjänsten och 

färdtjänst. Ett överskott gentemot budget finns framfår allt när det gäller 
kontaktpersoner LSS, köp av hemtjänst och köp av kmitidsvård. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2017-05-24, dok.nr 2493. 
- Månadsuppfåljning per april, dok.nr 2502. 
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SPF Trygghetsringning ansöker om föreningsbidrag år 2017 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 6 000 kronor i 
foreningsbidrag till SPF Seniorema i Håbo for år 2017, att användas till 
trygghetsringning. 

Sammanfattning 
Trygghetsringning är en möjlighet for äldre personer att käm1a trygghet, dels 
får de som lever ensamma och dels for de som ensam tar hand om sin 
närstående som har någon form av funktionsnedsättning. 

Den som utnyttjar servicen ringer vmje dag till ett joumummer fore ett visst 
Idoekslag och uppger sitt namn och telefonnummer. För närvarande är 26 
brukare amnälda till tjänsten och det finns idag lO jom·havande som turas 
om att lyssna av telefonsvararen. 

Ärende 
SPF har under tio års tid fått 4 000 kronor i foreningsbidrag men anger nu i 
sin ansökan om ökade kostnader i samband med trygghetsringningen och 
ansöker därför om 6 000 kronor. Förvaltningens bedömning är att trygghets
ringningen fungerar väldigt bra samt ser positivt på att tjänsten möjliggör 
trygghet. Förvaltningen föreslår därför till vård- och omsorgsnämnden att 
bevilja det önskade bidraget på 6 000 honor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-03, dok.nr 2445. 

- Ansökan, daterad 2017-02-04, dok.nr 2435. 

Beslutet skickas till: 
SPF Seniorerna i Håbo 
Ekonomiadministratör 
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Dnr 2017/00029 

STROKE-Föreningen ansöker om föreningsbidrag år 2017 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 9 000 kronor i 
föreningsbidrag till strakeföreningen i Håbo för år 2017. 

Sammanfattning 
Årets ansökan är höjd från 7 000 laonor år 2016 till 9 000 laonor för år 
2017 med anledning av startande av ny studiecirkel. Strokeföreningen anger 
i sin ansökan följande: 

studiecirkeln "Språklig stimulans vid afasi" ska fmtsätta med handledare 
som kostar 4 189 per termin. 

Bussutflykt med specialanpassad buss för rullstolsburna till en fördyrad 
kostnad på 2 000 laonor i jämförelse med vanlig buss. 

startande av ny studiecirkel till hösten i användande av iPad, till en kostnad 
av cirka 3 000 kronor. studiecirkeln är en efterfrågan från medlemmarna 
som ser stora fördelar och möjligheter med ny teknik som underlättar 
kommuniceting. 

Ärende 
Förvaltningen anser att utflykter är viktigt ur ett socialt perspektiv. Men 
anser inte att bussutflykter ligger inom ramen för socialtjänstens arbete. 
Dock i detta fall ser förvaltningen positivt på att föreningen ordnar med en 
specialanpassad buss så att mllstolsbuma personer också har möjlighet att 
delta. Förvaltningen ser också positivt på studiecirkeln "Språklig stimulans 
vid afasi" fmtsätter. Likaså ser förvaltningen positivt på att en ny 
studiecirkel startas så att personer med afasi kan bötja använda ny teknik 
med iPad för att underlätta kommunicering med sin omgivning. 
Förvaltningen föreslår därför till vård- och omsorgsnänmden att bevilja det 
förhöjda bidraget på 9 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-03, dok.nr 2446. 
- Ansökan, daterad 2017-03-07, dok.nr 2436. 

Beslutet skickas till: 
Strokeföreningen i Håbo 
Ekonomiadministratör 
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Dnr 2017/00030 

Intresseföreningen Pornona ansöker om föreningsbidrag år 
2017 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att får år 2017 inte betala ut något 
förenings-bidrag till Pornonas Intressefårening då fåreningen har ett 
stort eget kapital. 

Sammanfattning 
Intressefåreningen Pornona ansöker om 30 000 honor får år 2017. 
Femtusen mindre än får år 2016. Detta kan antas höra samman med att 
fåreningen inte genomförde någon bussresa förra året. 

Föreningen anordnar aktiviteter dels får de boende på äldreboendet Pornona 
och dels får de boende i närområdet. Aktiviteterna är bland annat, kmiare 
resor, utflykter, musikunderhållning julmarknad, midsommar- och 
luciafirande. 

Ärende 
År 2015 ansökte fåreningen om 45 000 kronor, vilket förvaltningen ansåg 
vara en får stor summa och föreslog istället ett bidrag på l O 000 honor. 
Arbetsutskottet ansåg neddragningen får stor och föreslog istället ett bidrag 
på 20 000 honor, vilket vård- och omsorgsnämnden beviljade. 

År 2016 ansökte fåreningen om 35 000 kronor. Föreningen redovisade då 
ett minus resultat på 12 000 leronor och vid jämförelse åren 2014 och 2015 
är aktiviteterna i stort detsamma. Förvaltningen föreslog därfår till 
arbetsutskottet att bevilja fåreningen det önskade bidraget. Den 3 maj 2016 
beviljade vård- och omsorgsnämnden fåreningen det önskade bidraget på 
3 5 000 honor. 

År 2017 ansöker fåreningen om 30 000 honor. I redovisningen visar 
fåreningen ett plus resultat på 15 870 honor samt cirka 48 000 honor i eget 
kapital. 

Förvaltningen ser mycket positivt på vad fåreningen gör för de boende på 
Pomona, att de boende får en meningsfull samvaro, dels genom 
underhållning och dels genom olika festligheter och resor. Dock anser inte 
förvaltningen att föreningar genom föreningsbidrag ska bygga upp ett eget 
kapital. Föreningen uppger dessutom i sin ansökan att förra året gjordes 
mgen resa. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Dnr 2017/00030 

Med hänvisning till fåreningens resultat och tillgångar fareslår 
fårvaltningen till vård- och omsorgsnänmden att inte betala ut något 
fåreningsbidrag i år men att fåreningen kan under hösten göra en så kallad 
fyllnadsansökan får år 2017 om det visar sig att fåreningens egna kapital 
inte täcker de fårskottsbetalningar fåreningen har får de upp-bokade 
artister/aktiviteter som ska ske under våren 2018. Till en eventuell fyllnads
ansökan ska en ekonomisk delårsredovisning per sista augusti 2017 bifogas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-03, dok.nr 2447. 

- Ansökan, daterad 2017-02-27, dok.m 2443. 

Beslutet skickas till: 
Intressefåreningen Pornona 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Dnr 2017/00031 

Anhörigföreningen i Håbo ansöker om föreningsbidrag år 2017 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnällli1den beslutar att betala ut 30 000 leronor i 
fåreningsbidrag till Anhörigfåreningen i Håbo får år 2017. 

Sammanfattning 
Anhörigfåreningen ansöker om 30 000 honor i föreningsbidrag får år 2017. 
Föreningens uppgifter är att stödja anhöriga i deras arbete med närstående, 
påverka samhället så att anhörigas situation uppmärksammas och värderas 
samt genom utbildning och informationsinsatser stärka anhörigas arbete. 

Ärende 
Föreningens resultat får år 2016 visar intäkter på 30 650 honor och 
kostnader på 32 151 leronor vilket gav ett underskott på l 50 l honor. 
Balansräkningen visar tillgångar och eget kapital på l O 959 honor. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att anhörigfåreningen fyller en viktig funktion får 
anhöriga att klara rollen att vara anhörig till äldre, långtidssjuka samt 
funktionsnedsatta. 

Förvaltningen föreslår till vård- och omsorgsnämnden att bevilja det sökta 
beloppet på 30 000 honor i fåreningsbidrag får år 2017. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2017-05-04, dok.nr 2449. 

- Ansökan, daterad 2017-02-13, dok.nr 2444. 

Beslutet skickas till: 
Anhörigfåreningen 
Ekonomiadministratör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

15( 17) 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

D nr 2017/0003 7 

Bålsta FBC Mixlaget ansöker om föreningsbidrag 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnänmden beslutar att betala ut 20 000 leronor i 
fåreningsbidrag till Bålsta FBC Mixlag får år 2017. 

Sammanfattning 
Innebandylaget Bålsta FBC Mixlag startade år 2012 under nanmet 
Björnarna. Deltagarna i laget är berättigade insatser enligt LSS, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Mixlaget har 7 flickor/kvinnor och 12 pojkar/män i åldern 14-30 år. Under 
säsongen har laget haft två träningskvällar i veckan. Två cuper, Paragames i 
Kungsängen och Storvretacupen. I Storvretacupen togs det hem ett brons 
och ett guld. Laget har också haft seriespel, en träningsmatch, en match mot 
anhöriga, vänner och/eller personal samt den årliga Mixdagen under våren. 

Ärende 
Förvaltningen har god kännedom om att innebandylaget har en mycket 
positiv inverkan på de personer som valt att spela och träna. Laget har blivit 
en mycket välgörande, social och uppskattad aktivitet får spelarna. 
Förvaltningen fareslår därfår till vård- och omsorgsnänmden att bevilja 
fåreningen det önskade bidraget på 20 000 leronor att användas uteslutande 
till utgifter kopplade till Bålsta FBC Mixlag. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslcrivelse, daterad 2017-05-26, dok.m 2497. 
- Ansökan, daterad 2017-03-10, dok.m 2496. 

Beslutet skickas till: 
Bålsta FBC Mixlag 
Ekonomiadministratör 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 53 Dnr 2017/00003 

Redovisning av delegationsbeslut år 2017 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnä1m1den noterar till protokollet att anmälningsärendena 
för perioderna 2017-04-24-2017-05-29 är redovisade. 

Sammanfattning 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen 
alla beslut som fattats med stöd av delegation. Detta sker dels muntlig av 
avdelningschef och dels finns besluten sammanställda i den pärm som finns 
med på sammanträdet och som kan studeras individuellt. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-29, 2184. 

JUSTERARE 

�161 
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