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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 29 

Mötets öppnande 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-12 

Dnr 2020/00006 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar utse Eva Staake (S) till justerare av dagens 
protokoll. 

2. Vård- och omsorgsnämnden godkäm1er tisdagen 19 maj att justera protokollet. 

3. Vård- och omsorgsnätm1den godkänner dagordningen med kompletterande 
punkter enligt nedan. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden öppnar dagens saimnanträde med kontroll av närvaro, 
val av justerare och övriga frågor som kompletteras sist till dagordningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Följande punkter amnäls till dagordningen: 

• Föreslå att förvaltningen utreder tak på 150 tilmnar hemtjänst per månad 

• Föreslå att förvaltningen utreder ökad restiiktivitet och noggrannhet vid 
biståndsbedö1m1ing 

• Fråga om att senarelägga rapport om avvikelser till september 2020 

• Distribuera papperskallelse på begäran när Team möten genomförs 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nätm1den godkätmer val av justerare och kompletterande punkter 
till dagordningen och finner att så sker. 

Protokollsnotering 

• Övrig fråga: Föreslå en utredning att anpassa arbetsmiljön för hemtjänst natt 
hos brnkare som har Buurtzorg som utförare. 

Atm-Sofi Borg (SD) återtar sin punkt dels utifrån förvaltningens förklaring om vilka 
begränsade möjligheter kommunen har att kräva bostadsanpassningar i enskildas hem 

och dels utifrån att avdelningschef tar med sig frågan om personalens arbetsmiljö till 
ett redan inplanerat möte med nattens hemtjänstpersonal. 

EXPEDIERAD SIGNA TUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05- 12 
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Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 30 Dnr 2020/0003 1 

Information om arbete med reservkraft kopplat till vård och 
omsorgsnämnden 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för infonnationen och uppmanar förvaltningen att 
löpande återkomma till nämnden med infonnation om hur arbetet med reservkraft 
fortskrider. 

Sammanfattning 
Ordförande inleder med att år 2016 skedde ett strömavbrott som medförde att Räddnings
tjänsten fick rycka in och skaffa fram syrgas till boenden på särskilt boende som hade 
syrgasgeneratorer som hade upphört att fungera. Sommaren 2018 skedde ett nytt 
strömavbrott vilket också resulterade i att syrgasgeneratorer upphörde att fungera och nu 
även lann, hissar och telefoner. Efter strömavbrottet 2018 tog näim1den upp frågan, vilket 
också är protokollfö1i, att det skulle ordnas med reservkraft så snart som möjligt. Håbohus 
när det gällde Dalängen samt Pomona hus 2 och 4 och k01mnunens fastighetsavdelning när 
det gällde Solängen. Det som hitintills finns är ett mobilt reservkraftaggregat inköpt av 
Håbohus. Ett räcker dock inte om eller när ett nytt strömavbrott inträffar. 

Information 
Ordförande hälsar biträdande kommundirektör, tillika lokalförsörjningschef välk01mnen till 

nämndens Team möte och överläim1ar ordet att infonnera nämnden om nuläget gällande 
reservkraft. 

I ko1mnunen finns en nystartad beredningsgrupp som heter säkerhet- och beredskapsenhet 
och som leds av kommunens säkerhetsamordnare. En k01mnunövergripande genomlysning 
av behoven, kartläggning och undersökning tillsarmnans med kommunens verksamheter 

har precis startats. Arbetet är att kartlägga behoven, i det arbetet finns flera delar. När det 
gäller äldreboendena ska det kartläggas vilka funktioner som ska fungera med reservkraft i 
en kris. Det ska även tas ett helhetsgrepp att kartlägga hela kommunens behov av 
reservkraft vid en kris. Det som gäller idag, är att en projektplan ska påbörjas. Idag finns 
ett reservkraftverk i kormnunhuset och ett hos Räddningsstationen. Det finns ett antal 
anslutningspunkter på k01mnunens egna objekt, det är Solängens äldreboende, Fridegårds 

gymnasium, Västerängsskolan, Futurumskolan, Grönadalenskolan och nya äldreboendet på 
Västerhagsvägen. Det som är viktigt att bestäimna är om det ska vara mobila verk eller 

fasta verk. Det ska också tas fram en plan kring diiften, hur verken ska belastas och 
underhållas. Det ska också finnas en plan för detta när en kris sker. När ett resultat finns 
ska beslut samt finansiering ske. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ingrid Andersson (S) föreslår löpande infonnation om införandet av reservkraft. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om näim1den godkänner att få löpande infonnation och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2020-05- 12 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 3 1  Dnr 2020/000 14 

Information om revidering av riktlinjer för individuella hjälpmedel 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för infonnationen med att förvaltningen 
återko1mner för beslut till juni näim1den. 

Sammanfattning 
Ordförande hälsar medicinskt ansvaiig för rehab välkommen till näim1dens Team 
möte för att infonnera om de revideringar förvaltningen ko1mner att föreslå på 
nämndens sammanträde i juni. Det är viktigt att informera nämnden om varför 
förvaltningen föreslår att ta bort vissa delar ur iiktlinjen. 

Förslag på förändringar 
Revideringen innebär förutom förenkling av text: 

Att ta bort servicen att tillfälligt låna ut hjälpmedel. Idag kan hjälpmedel tillfälligt 
lånas ut till personer som inte har ett bedömt hjälpmedelsbehov. Det kan handla om 
personer som är på besök i k01mnunen eller personer som behöver ett extra 
hjälpmedel vid en resa. Det görs ingen bedömning, utprovning eller uppföljning. 
Den som lånar hjälpmedlet ansvarar helt själv för att ta reda på hur hjälpmedlet ska 
användas. Det innebär inga besparingar för kommunen att ta bort servicen. 

Att ta bort hjälpmedel för att äta och d1icka, griptång och strumppådragare. Dessa 
hjälpmedel förskrivs i ganska liten omfattning. Det innebär ingen besparing för 
ko1mnunen att ta b01t produkterna. 

Beslutsunderlag 
- Underlag nr 4593, daterad 2020-05-04. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas då ärendet återk01mner för beslut på juni nämnden. 

Ordförande informerar nämnden om att kommunala pensionärsrådet och kommunala 
funktionsrättsrådet fick den 2020-05-05 del av de föreslagna revide1ingarna och har 
möjlighet att inkomma med synpunkter. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner informationen och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 32 

lnformationspunkt på nämnden 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-12 

Dnr 2020/00005 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för infonnationen. 

Corona, lägesinformation 
Dagsläget 2020-05-12 är följande om Corona situationen i Håbo. Förvaltningsledningen 
vill återigen påmi1ma om att information kan ändras från dag till dag och många gånger 
från ti1mne till ti1m11e i en kris. 

Följande är en sammanfattning av dagens infonnation och frågor 

• I dagsläget har förvaltningen läget under kontroll när det gäller personal och smitta. 

• Det finns i dagsläget ingen smitta på särskilt boenden. 

• Det föms en problematik gällande Pomona hus 8 och 10 som är vanliga lägenheter, 
så kallat ordinärt boende. När det gäller 8 och 10 har förvaltningen rådgjort med 
vårdhygien om vilka åtgärder förvaltningen kan göra efter att smitta upptäckts och 
svaret det fått är att förvaltningen redan gör tillräckligt. Åtgärder förvaltningen 
vidtagit från och med 8 maj är att flytta bort bänkar utanför för att undvika 
sammankomster, knackat dörr för att infonnera om vikten att följa folkhälso
myndighetens reko1mnendationer, spritat trappuppgångar, tvättstugor, hissar, etc. 

• Både hemtjänstpersonal och sjuksköterskor som har kunder boende i husen har 
påtalat vikten till de boende att följa folkhälsomyndighetens rek01mnendationer. 
men möts tyvän ofta av en skämtsam jargong och vissa boenden tar inte, eller vill 
inte ta reko1mnendationerna på allvar. 

• Den 8 maj kom nya rek01mnendationer från folkhälsomyndigheten om att personal 
nu kan använda visir när de arbetar hos kunder som inte har konstaterad smitta och 
som personalen måste ha ett nära arbeta med som gör att de inte kan hålla distans. 
HSVO (en plattform för samverkan i länsgemensammafrågor som rör invånarnas 

behov av hälsa, stöd, vård och omsorg) tog beslut den 11 maj om att länets 
k01mnuner ska följa dessa rekommendationer. Håbo k01mnun startade den 8 maj. 

• Utifrån personalläget är det ansträngt men det finns en stabilitet hos personalen. Det 
är i snitt cirka 20-25 % procents sjukfrånvaro, vissa verksamheter dock högre andra 
har lägre. 

7( 16) 

• Förvaltningen upplever att det inte är stor oro ute i verksamheterna. Största oron just 
nu hos förvaltningsledningen är hur länge utförarcheferna ska orka. 

• Förvaltningen har stängt ner flera verksamheter för att istället använda personalen 

där det finns större behov. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05- 12 

Dnr 2020/00005 

• Förvaltningen har ett stÖlTe inflöde av vikarier än nonnalt, rekrytering sker löpande. 
Det arbetas kontinuerligt med att tillgodose att vikarier får den kompetens som är 
nödvändig för uppdraget. Bland armat en webbutbildning om basala hygienrutiner, 
en film om skyddsåtgärder, plus en hel del annat som vikarier ska kl1m1a innan de 
får börja jobba. Förvaltningsledningen anser att kompetensen är god hos vikarierna. 

• Förvaltningen fångar upp personal som är oroliga på olika sätt, dels genom 
regelbundna samtal dels genom att erbjuda stödsamtal via företagshälsovården och 
även ge infonnation om andra vägar som fim1s till stödsamtal. 

• Kommunal är väldigt nöjd med samarbetet med Håbo Kommun. De insatser 
som görs fungerar bra. Förvaltningen har regelbundna dialoger med Kommunal 
varje fredag 

• Två avdelningar som varit stängda för så kallat kohorivård öppnar upp. 

• Kommunen har ännu inte fått hem någon från slutenvården som är i behov av 
rehabilitering. 

Avdelningschef Erik Johansson informerar 
Byggprocessen av nya äldreboendet löper på. Förvaltningen har gjort en komplettering, 
och beställt att Arkitekt Link ska inkormna med förslag om färgsättning och material 
invändigt till äldreboendet. 

Avdelningschef Maria Bertilsson informerar 
Förvaltningen köper 8 ko1itidsplatser utanför kommunen, 5 till demenssjuka och 3 till 
somatiska. Det står 8 personer med demenssjukdom i kö till särskilt boende, varav 5 är 
på korttidsboende och 3 befinner sig hermna. Till somatiskt boende står 5 personer i kö, 
varav 3 befinner sig på korttidsboende och 2 befinner sig hemma. 

Tre personer har väntat i över tre månader De som är hermnavarande av dessa bevakar 
förvaltningen noga så att de får vad de behöver. Det finns tomma platser på 
äldreboendena men ärmu får ingen flytta in eftersom tester behöver göras både en och 
två gånger och utöver det måste personen också befinna sig i en så kallad sluss im1an 
inflyttning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om närm1den godkänner infonnationen och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 33 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-12 

Dnr 2020/000 1 1 

Rapportering kvartal 1 år 2020, ej verkställda gynnande beslut 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden överlätmmr yttrandet i fonn av redovisning av ej 
verkställda beslut till kmmnunfullmäktige och fullmäktiges revisorer för 
kännedom 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnärnnden är enligt kap. 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) och § 28 h 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldiga att vaije kvartal 
rappmiera till fullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. 

Ärendet 
Inom kvaiial 1 år 2020, har totalt tretton ärenden rapporterats till Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO. Sju ärenden avser gynnande beslut enligt SoL och sex ärenden 
enligt LSS. Dessa rapporte1ingar kan avse beslut som inte har verkställts, avbrott som 
skett i tidigare verkställigheter eller där verkställighet skett i tidigare rapporterade 
ärenden. I förvaltningens yttrande framgår en utförlig statistikrapport om ärendena att 
överlätmm till fullmäktige och fullmäktiges revisorer för kännedom. 

Ekonomiska konsekvenser och up pföljning 

9( 16) 

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, har rätt i enlighet med 28 a § LSS och 16 kap 
6a § SoL, att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten där det dröjt 
oskäligt lång tid att verkställa beslut för enskild. Den särskilda avgiften beräknas utifrån 
insatsens karaktär. Nämnden har yttrat sig och inväntar domslut i ett ärende som IVO 
överlämnat till Förvaltningsrätten för avgörande, där verkställigheten av beslut har dröjt 
oskäligt länge för den enskilde. Beslutet avser bostad enligt 9§9 LSS. Inför kommande 
rapportering kan en påverkan ske av ej verkställda beslut och avbrott i verkställighet 
utifrån rådande situation kring covid-19. Eventuella förändringar i verkställighet med 
anledning av covid-19 ska framgå i individrapporten som skickas till IVO. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse m 4548, daterad 2020-04-21 
- Yttrande m 4547, daterad 2020-04-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill överlämna redovisningen till kormnunfullmäktige 

och fullmäktiges revisorer för kännedom och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kormnunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNA TUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 36 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-12 

Dnr 2020/00004 

Redovisning av anmälningsärenden år 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnätm1den noterar till protokollet att anmälningsärendena för 
perioden 2020-02-24 - 2020-05-11 är redovisade. 

Sammanfattning 
Nämndens politiker ska ges möjlighet att ta del av ink01m1a handlingar, såsom 
domar, begäran om yttranden, eller andra skrivelser och dokument av stön-e vikt. 

Ärendet 
Perioden löper mellan datumen för nämndens sammanträden och läggs löpande in till 
Assistenten fram till dagen före nätlli1dsaimnanträdet. Följande handlingar redovisas. 

4486 - Beslut från IVO, inga åtgärder ärendet avslutas 
4431-Årsrapport 2019, uppdrag Ombudsman äldre och funktionsnedsatta 
4549 - Tillsyn av ej verkställt beslut 
4564 - Hemställan omvårdnadsplatser koho1ivård k01mnunal verksamhet 
4579 - Inkommen fråga och utgående svar - Varför följer inte Håbo k01mnun sina 

egna värdighetsgarantier 
4594 - KF beslut § 119 - Reviderat reglemente för Håbo k01mnuns nällli1der 
4595 - KLN § 5 Krisledningsnätlli1den övertar arbetsmiljöansvaret från vård- och 

omsorgs-nätlli1den under pågående klis med anledning av corona/covid-19 
4597 - Beslut KS 2020-04-27 § 101 - Överensk01mnelse om samverkansregler för 

den offentligt finansierade häls- och sjukvården läkemedelsindustrin, 
medicintekt1iska och laboratorietekniska industrin 

4598 - Beslut KS 2020-04-30 § 113 - Läkannedverkan i k01mnunal hälso- och 
sjukvård 

Notering: Redovisning av anrnälningsärenden uteblev både den 31 mars då nämnd
mötet blev inställt och den 27 april då nätm1den genomförde sitt första Teams möte. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lätlli1as 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nätlli1den godkänner redovisningen och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 37 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-12 

Dnr 2020/00003 

Redovisning av delegationsbeslut år 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut för 
pe1ioden 2020-04-21 - 2020-05-04 är redovisad. 

Delegationsbeslut att redovisa för perioden 

• Delegationsbeslut nr 4599, daterad 2020-05-05 - Protokoll, åteirnpporterade 
delegationsbeslut enskilda ärenden perioden 2020-04-21 - 2020-05-04 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3665, daterad 2020-05-05. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkäimer redovisningen och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

11 ( 16} 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 38 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05- 12 

Dnr 2020/00034 

Föreslå att förvaltningen utreder möjlighet till tak på 150 timmar 
hemtjänst per månad 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
rapport som besvarar nedan frågor och att förvaltningen själv bestäimner utifrån 
arbetsbelastning när rapporten kan presenteras för nämnden. 

Sammanfattning 
Ann-Sofie Borg (SD) lämnar följande förslag till nämnden att besluta om: 

12( 16) 

Att förvaltningen utreder möjligheterna att fastställa ett tak om maximalt 150 timmar för 
hemtjänst per månad. Vid högre behov ska plats anvisas till särskilt boende. Detta till 
grund att flera k01mnuner i Uppsala län har ett maxtak och andra k01mnuner till 
exempelvis Sollentuna har ett maxtak på 140 titmnar och Vetlanda 120 tiimnar. Det kan 
finnas särskilda skäl men att det bör finnas ett maxtak. 

Förvaltningen förklarar att ko1mnunen aldrig kan neka en person hemtjänst utifrån att 
förvaltningen anser att det blir bättre för brukaren att bo på särskilt boende eller att 
förvaltningen ser att det blir billigare om brukaren bor på särskilt boende. Ko1mnunen 
kan aldrig tvinga en vårdtagare att byta vårdfonn. 

Förvaltningen förklarar vidare att det fim1s i riktlinjerna att när en brukare kommer upp i 
ett högt antal hemtjänsttiimnar genomförs en dialog med brukaren om möjlighet att 
istället bo och få vård på särskilt boende. Även när dialog förs är det endast den 
enskilde själv som bestäimner om hen vill flytta eller inte. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Sofi Borg(SD) yrkar att förvaltningen ska titta på om möjligheten att sätta ett 
maxtak på 150 tiimnar. 

Kjell Dufvenberg (L) föreslår att förvaltningen först utreder hur många brukare det 
handlar om som har 150 titmnar hemtjänst eller mer. 

Efter avslutad diskussion åte1iar Ann-Sofi Borg (SD) sitt yrkande till fönnån för 
kunskapsunderlag, förslaget att förvaltningen först tar fram ett faktaunderlag i fann av 

en rapport där följande frågor ska besvaras: 

• Hur många brukare har mellan 120 till 150 tiimnar hemtjänst? 
• Hur många brukare har mer än 150 ti1mnars hemtjänst? 
• Hur många brukare har efter dialog valt att få flytta? 
• Hur lyckosam är dialogen med brukare? 
• Hur lång tid tar det från att brukaren säger nej till att flytta fram till den säger ja? 
• Vid hur många tiimnars hemtjänst böijar biståndshandläggarna att föra dialog? 

?/J"" I (5 1 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 38 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-12 

Dnr 2020/00034 

Ordförande Per-Arne Öhman (M) föreslår att nämnden inte tidsbegränsar när 
förvaltningen ska vara klar med rapporten utan låta förvaltningen själv avgöra när 
arbetet kan genomföras utifrån rådande arbetsbelastning. 

Beslutsgång 
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Ordförande frågar om nämnden godkänner att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett 
faktaunderlag i fonn av rapport och finner att så sker. 

Ordförande frågar om nämnden godkänner att inte tidsbestäimna rapp01ien utan ge 
förvaltningen att själv avgöra när rapporten kan presenteras för nämnden och finner att 
så sker. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 39 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05- 12 

Dnr 2020/00006 

Föreslå att förvaltningen utreder ökad restriktivitet och noggrannhet 
vid biståndsbedömning 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnäim1den beslutar att inte ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjlighet till ökad restriktivitet och noggrannhet vid biståndsbedö1m1ing. 

Sammanfattning 
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Ann-Sofi Borg (SD)föreslår att förvaltningen utreder ökad restriktivitet och noggrannhet 
vid biståndsbedömning. Som grund för detta är att det kan finnas brukare som fått en 
timme för mycket per vecka ger 52 timmar/år. Räkneexempel: 

Brukare A) 52x362 = 18 524kr/år 
Brukare B) 52x450 = 23 400kr/år. 
För 100 brukare med en timme för mycket per vecka blir resultatet 
A) 1 852 400 kr/år 
B) 2 340 000 kr/år 

Ordet överlämnas till förvaltningen som först undrar på vilka grunder en önskad 
restriktivitet och noggrannhet föreslås. Om förvaltning brister i restriktivitet och 
noggrannhet bör förvaltningen inte utreda sig själva. Då måste en oberoende part anlitas 
för att granska dessa delar. Vidare förklarar förvaltningen att det alltid kommer att finnas 
brukare som måste hanteras på ett särskilt sätt och att det alltid förs en dialog med 
brukaren om vad som är lämpligast utifrån brukarens behov. Förvaltningen arbetar med 
individuell prövning IBIC, den så kallade Individens Behov I Centrum. Det kan verka 
utåt sett att behoven ser lika ut för två brukare, men efter biståndsutredning visar det sig 
att ena brukaren behöver en timme till på grund av något skäl. Det 01m1ämns även att 
revisorerna vid verksamhetsrevisionen av hemtjänsten avseende år 2018 inte framförde 
några synpunkter på omfång och noggrannhet avseende biståndsbedömda timmar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Sofi Borg (SD) yrkar att förvaltningen ska få i uppdrag att utreda om möjligheten 
finns till en ökad restriktivitet och noggrannhet vid biståndsbedömning, för att undvika 
att fler ti1m11ar beviljas än vad som är nödvändigt utifrån brukarens behov. 

Eva Staake (S), Ingrid Andersson (S), Helene Cranser (S) och Kjell Dufvenberg (L) 
yrkar avslag med motiveringen att yrkandet är en förvaltningsfråga och inte en fråga 
för nämnden att behandla. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar efter avslutad diskussion att det finns två förslag till beslut och 
att nämnden yrkar avslag på att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet till ökad 

restriktivitet och noggrannhet vid biståndsbedöim1ing. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 40 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-12 

Dnr 2020/00033 

Fråga om att senarelägga rapport om avvikelser till september 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnäim1den beslutar att k01mnande avvikelserapp01iering för 
perioden januari-juni kommer att redovisas till näim1den i september 2020. 

Sammanfattning 
Ordförande läimrnr över ordet till avdelningschef som lämnar följande motivering 
till att senarelägga rapporten om avvikelser. 

Inledning är att vaije avvikelse enligt socialtjänstlagen SoL och lagen som stöd och 
service till vissa funktionsnedsatta LSS hanteras individuellt. Förvaltningen gör sen 
en sammanställning och analys av alla avvikelser på aggregerad nivå. Det finns 
inga föreskrifter om hur frekvent detta ska ske. Förvaltningen har därför valt att 
saimnanställa rapporten tertial vis till nämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Förvaltningen frågar, att under rådande arbetsbelastning, om rapportering detta år 
kan ske halvårsvis istället. Att första rapporten för pe1ioden januari-juni kan lämnas 
till nämndens sammanträde i september. 

Inga andra förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner halvårsvis rapportering för år 2020 med 
första rapportering på nämndens sammanträde i september och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef närvara på sammanträdet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 4 1  

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05- 12 

Dnr 2020/00006 

Distribuera papperskallelse på begäran när Team möten genomförs 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att en begäran ska göras om att få en 
papperskallelse med beslutsunderlagen hemskickad. 

Sammanfattning 
Sen vård- och omsorgsnämnden började med Team möten har alla i nämnden, 
oavsett om så önskas eller inte, fått en papperskallelse hemskickad. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kjell Dufvenberg (L) föreslår istället att en begäran ska göras om att få en 
papperskallelse med beslutsunderlagen hemskickad. 

Inga andra förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkäimer att en begäran ska göras om att få en 
papperskallelse med beslutsunderlagen hemskickad och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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