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Ingvar Nilfj ord (FP) 
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Ingrid Andersson (S) 
Birgit Ericsson (V) 
Sjunne Green (Båp) 

Sammanträdet börjar med att Maria Svartbäck och Janafan Wizen från lönekonfaret informerar 
nämnden om nya arvodesblanketterna 

l. Val av justerare: Eva Staake (S) 

2. Tid får justering: Torsdag 25 juni ld. 08:30 

3. EnhetschefMatilda Norell presenterar hemtjänstens verksamhet samt information 
om bemanning under sommaren 

4. EnhetschefMonica Lundquist presenterar rehabs verksamhet samt information om 
bemanning under sommaren 

5. Presentation, Dalägens verksamhet samt information om bemanning under 
sommaren 

6. Rapport avvikelser under januari till april år 2015 

7. Information från socialchef 

8. Månadsuppfåljning per april2015 

9. PRIO satsningen- riktade insatser inom området psykisk ohälsa åren 2012-2016 

l O. Svar på övrig fråga om vilka verksamheter som ska finnas i det så kallade 
A-huset 

11. Redovisning av anmälningsärenden 

12. Redovisning av delegationsbeslut 

13. Lex Sarah anmälan rörande att hemtjänst inte har rapporterat otillräcldiga insatser 

14. Övriga frågor 

Lisbeth Bolin (C) ordförande 



FÖRSLAG TILL BESLUT 1(1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-05-21 
Vår beteckning 

VON 2015/38 nr 2015.439 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
lrene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

f/ 

lirende 6 

Rapport avvikelser under januari till april år 2015 

.Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att under hösten 
återkomma med en uppföljning som beskriver vad förvaltningen gjort 
för att förbättra hanteringen av avvikelser med syfte att minska antalet 
skador eller risken för skador. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Sammanfattning 
Antalet avvikelser har ökat markant från föregående period, från 353 till 
561. Störst ölming ses på Solängen, Pornona hus 4 och kommunens 
hemtjänst. Avvikelsehanteringen kommer att behandlas i arbetet med nytt 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete under hösten. Folcus blir 
främst på strukturen och processen i avvikelsehanteringen men det är också 
viktigt att beakta arbetsmiljöfrågoma. För en god patientsäkerhet krävs en 
god arbetsmiljö. Sex avvikelser har skickats tilllasarettet i Enköping för 
brister vid utskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Rappmi avvikelser under januari till april år 2015, VON 2015/38 m 
2015.436 

Beslut expedieras till 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Enhetschefer vård och omsorg, kommunen 
Enhetschefer vård och omsorg, Rindalgs och Grannvård 
Verksamhetschef Attendo, Pornona hus 2 

.. ( [/''Ii 
---~~-~~--0:_~~~-------------

Irene Eldöf Thomas Brandeli 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Socialchef 



1(3) ~HÅBO W KOMMUN 
Datum 
2015-05-20 

Vår beteckning 
VON 2015/38 nr 2015.436 

Socialförval t n ingen 
Socialförvaltningens stab 
lrene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Rapport avvikelser under januari till april år 2015 

En del av den medicinskt ansvariga sjuksköterskans arbetsuppgifter är att sammanställa och följa 
upp avvikelser i verksamheten samt att göra anmälan enligt Lex Maria. Rapport om avvikelser 
ska lämnas till nämnden tre gånger per år. 

Sammanställning 
Under årets fårsta fyra månader har 561 avvikelser rapporterats in. Det kanjärnfåras med 
perioden innan, september till december 2014, då 353 avvikelser rapporterades in. Sif:fi-or inom 
parentes anger föregående period. 

Enhet Totalt Fall Läke- Brister Tryck- Utebliven Övrigt 
per medel bemötande/ sår information/insats 
enhet omsorg behandling 

Pornonahus 2 41(42) 12 (13) 25 (24) 3(0) (5) 1(0) 

Pornonahus 4 95(32) 35 (11) 34 (4) 4(2) 3(10) 19(5) 

Dalängen 26(39) 12(22) 13(14) (3) 1(0) 

solängen 150(57) 106(35) 32(18) 3(1) 1(3) 8(1) 

Kmttids- 25(28) 9(8) 15(12) (4) (2) 1(2) 
boendet 

Hemtjänst 149(108) 80(66) 43(13) (l) 19(15) 7(14) 
kommunen 

Hemtjänst 6(9) 3(2) 3(7) 
Rindlags 

Hemtjänst 5(2) 3(1) 1(1) l 
Grannvård 

Enheten får 5(8) 1(1) 3(1) (2) 1(1) 
personlig 
assistans 

LSS-enheter* 26(12) 2(0) 9(4) (6) 1(1) 14(1) 

Socialpsykiatri 24(11) 21(10) 3(1) 



HÅBO 
KOMMUN 

Enhet Totalt Fall Läke-
per medel 
enhet 

Brister 

Datum 
2015-05-20 

Tryck-
bemötande/ sår 
omsorg 

2(3) 

Vår beteckning 
VON 2015/38 nr 2015.436 

Utebliven Övrigt 
information/insats 
behandling 

Hälso- och 7(4) 4(0) 1(2) 2(2) 
sjukvårds-
enheten 

Från andra 2 l l 
vårdgivare 

Totalt 561(353) 263(158) 203(111) 10(16) 2(4) 25(29) 

*I LSS-enheter ingår gruppbostäderna Sjövägen och Lindegårdsvägen, servicebostaden på 
Dal vägen, Daglig verksamhet, Ekans korttidsboende för barn samt Kämpe elevboende. 

Kommentarer 

58(27) 

Det är en markant ölrning av antalet avvikelser jämfört med föregående period. Störst ökning ses 
på Solängen, Pornona hus 4 och kommunens hemtjänst. En föridaring på Solängen kan vara att 
de öppnade lO nya platser i bö1jan av året. Det är framförallt många fall på Solängen och det är 
också en mindre grupp patienter som står för de flesta fallen. Det har också varit stora 
förändiingar i personalen, med en ny enhetschef sedan januari, en ny personagrupp till den nya 
avdelningen samt en ny sjuksköterska som böljade i mars . Den nya sjuksköterskan kommer 
tyvärr att sluta och en ny har relcryterats som böljar efter sommaren. Under tiden finns en annan 
sjuksköterska på plats och det är totalt två sjuksköterskor på 40 patienter. Men, det pågår också 
ett arbete med diskussioner i team med riskbedömningar och åtgärder för att förhindra bland 
annat fall. Demensteamet är inkopplat och stödjer personagruppen. Två av avdelningarna 
använder sig av kvalitetsregistret BPSD för att bedöma olika symtom hos demenssjuka och 
effekt av åtgärder. De övriga avdelningarna planerar att starta upp arbetet i höst. 

Under gruppen övrigt finns bland annat b1istande funktion eller åtkomst tilllmm. Knappt hälften 
av avvikelserna kommer från Pornona hus 4. 

A v det totala antalet fall har ett fall medfört en fraktur för personen. 

Allvarliga händelser 

Fall 
I mitten av januari föll en patient på golvet på toaletten på korttidsboendet Pomona. När 
personalen hittade henne blödde hon från huvudet och var inte kontaktbar. sjuksköterskan, och 
senare läkaren konstaterade att patienten avlidit. Det är oldart om patienten hade avlidit före eller 
efter fallet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utrett händelsen och skickat en lex Maria
anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rutinen för teamarbete och rutinen för 
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Datum 
2015-05-20 

Vår beteckning 
VON 2015/38 nr2015.436 

riskbedömningar har reviderats och samtal har hållits med chef och delar av personalen. IVO 
anser att vårdgivaren vidtaget tillräckligt med åtgärder och avslutar därmed ärendet. 

Saknade narkotikaklassade läkemedel 
Sedan 2015-02-03 till2015-05-06 har det inträffat tio händelser där personal upptäckt att det 
salenas narkotikaklassade läkemedel. Fyra av händelserna har polisanmält och för närvarande 
utreder polisen händelserna. Medicinslet ansvmig sjuksköterska har påböijat en utredning för att 
se över rutinerna om läkemedelshantering inklusive nyckelhantering. Tätare kontroller att 
kontrollräkning av narkotika sker också. 

Samverkan med andra vårdgivare 
A v de rapporterade avvikelserna har sex rört brister i samband med utslaivning från Enköpings 
lasarett. Svar har kommit på samtliga. Ingen avvikelse har skickats till familjeläkamas 
vårdcentral eller Akademiska sjukhuset under perioden. Det har kommit en avvikelse från 
lasarettet i Enköping om en patient som kom till akuten från ordinärt boende om trycksår. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har kontaktat ansvarig sjuksköterska och granskat j oumalen. 
Åtgärder är vidtagna och såren så gott som lälcta. Svar har skickats till lasarettet. Vidare har det 
kommit en avvikelse från Akademiska sjukhuset, psykiatriska kliniken, om bristande hantering 
av ett ärende i Prator. Ansvarig socialsekreterare har svarat och det är inskickat. 

Samlad bedömning 
Antalet avvikelser har ökat markant från föregående pe1iod. Det är både positivt och negativt 
Positivt för att eventuella b1ister synliggörs och det är möjligt att finna lösningar. Negativt för att 
patienter riskerat· att skadas och fara illa. Det är vilctigt att inte bara se den enskilde patienten 
utan också dess omgivning med bland annat personal. Hur ser arbetsorganisationen, inklusive 
teamarbetet ut? Och hur ser arbetsmiljön ut, både den fysiska och den psykosociala? Behövs 
stöd, till exempel i form av handledning? 
Under hösten påböijades en översyn av avvikelsehanteringen med vissa justeringar i 
avvikelsemodulen i Treserva. Det arbetet behöver fortsätta för att få en mer strukturerad och 
ändamålsenlig hantering. Rilctlinj en kommer att revideras under hösten och andra föränd!ingar 
kommer arbetas fram inom ramen för det nya kvalitetsledningssystemet Fler saker behöver 
också fyllas i för att få mer nytta av statistiken, till exempel sannolikhet och allvarlighetsgrad. 
A v det totala antalet avvikelser rapporterade i Treserva har endast hälften fått en bedömning av 
allvarlighetsgrad och sannolikhet. 



HÅBO 
KOMMUN 

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

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-06-01 

Il 

A ende 

Vård- och omsorgsnämndens budgetuppföljning per april 2015 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera till protokollet att man 
tagit del av forvaltningens budgetuppfoljning per april2015. 

Ärendebeskrivning 
Budgetuppfoljningen per april for vård- och omsorgsnämnden visar p en O
prognos vid årets slut. Den verksamhet som har störst negativ avvikelse är 
köpa av hemtjänst somprognostiserarett underskott 3 295 tkr. Underskottet 
balanseras dock genom minskade kostnader i andra verksamheter samt 
ökade intäkter for den kommunala hemtjänsten. Under januari -mars har 
sjukfrånvaron i vissa verksamheter varit högre än väntat och 
verksamheterna arbetar med rehabiliteringsinsatser och annat for att 
åstadkomma en sänkning av denna. 

Beslut expedieras till 
Bö:rja skriv här ... 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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Vår beteckning 

VON nr 2015.470 
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1 Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en prognos enligt budget. 

Högre kostnader redovisas bland annat får hemtjänst till följd av en prisuppräkning 
ersättning med 18 procent från l juni. Högre kostnader återfinns också får köp av 
särskilt boende. De högre kostnaderna kompenseras genom beslutade besparingar samt 
prognostiserade kostnadsminslmingar. Förvaltningens verksamheter arbetar med att 
effektivisera arbetet får att hålla personalkostnaderna nere, dock har en hög 
sjukfrånvaro under periodenjanuari-mars påverkat utfallet negativt. Förvaltningschefen 
bedömer att verksamheterna kommer kunna minska kostnaderna och hålla budget får 
2015. 

2 Drift- och investeringsredovisning 

2.1 Driftredovisning . 

Bokslut Budget 
Utfall 

Prognos 
Budget-

2014 2015 
april 

2015 
awikel Not 

2015 se 

Vård- och omsorgsnämnd -234 -317 -131 -317 o 
Nämndsadministration -180 -183 -58 -183 o 
Summa Nämnd o -414 -500 -189 -500 o 
styrelseverksamhet 

Kansli vård- och omsorgsnämnd -4 642 -4 978 -1 970 -5 254 -276 1 

Summa övergripande socialtjänst -4 642 -4 978 -1 970 -5 254 -276 

Anhörigstöd -506 -509 -165 -509 o 
Äldreomsorg övergripande 1 768 o o o o 
Westerlunds rehab -1 331 -1 360 o -1 100 260 2 

Demensteam -246 -1 221 -260 -926 295 3 

Hemtjänst Kärnhuset -4 540 -3 815 -1 416 -2 035 1 780 4 

Hemsjukvård -9 715 -11 658 -3 599 -11 858 -200 5 

Köp av hemtjänst -23 813 -24 365 -8 128 -27 660 -3 295 6 

Hemtjänst natt (from 2015 ingår 
-5 371 -5 694 -1 620 -5 644 50 

tidigare socpsyk natt) 

Trygghetslarm -23 -965 -274 -685 280 7 

Dagverksamhet äldre -1 988 -2 198 -650 -2 160 38 

Korttidsboende äldre -3 995 -4 261 -1 160 -4 187 74 

Re h ab -8 072 -8 137 -2 641 -8 173 -36 

Utskrivningsklara -19 -25 o -25 o 
Handläggning äldreomsorg -2 305 -2 365 -842 -2 365 o 
Köp av särskilt boende Attenda -14 429 -14 163 -3 737 -14 700 -537 8 

Äldreboende - Hus 4 -9 303 -9 625 -3 109 -9 469 156 9 

Äldreboende - Hus 4, nattpersonal -2 725 -2 605 -1 142 -2 964 -359 10 

Iniraprenad Äldreboende-Dalängen 
-10 679 -1 o 711 -3 394 -10 590 121 11 

(in kl natt) 
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Bokslut Budget Utfall 
Prognos 

Budget-

2014 2015 april 2015 awikel Not 
2015 se 

Äldreboende - Dalängen (avgifter 
-582 -519 -613 -574 -55 

och hyror) 

Äldreboende - solängen -13 287 -18 831 -6 077 -18 796 35 

Äldreboende - Solängen, 
-2 919 -4 496 -1 383 -4 646 -150 12 nattpersonal 

Lägenhetshyror Plommonvägen 8 
-448 o -126 -150 -150 13 

och 10 

Köp särskilt boende äldre -548 -250 -205 -250 o 
Köpt korttidsvård äldre -91 -50 o o 50 

Socialpsykiatri, dag -5 690 -6 229 -1 821 -6 029 200 14 

Psykiatri övergripande 544 o o 500 500 15 

Socialpsykiatri, natt 544 o o o o 
Summa äldreomsorg och 

-120 313 -134 052 -42 362 -134 995 -943 
boendestöd 

Personlig assistans LSS -2 463 -4 602 -1 512 -4 656 -54 

Personlig assistans med 
-7 961 -7 507 -2 975 -7 229 278 16 

assistansersättning 

Sjövägen - boende LSS -8 045 -8 260 -2 526 -8 160 100 17 

Lindegårdsvägen - boende LSS -4 392 -4 612 -1 508 -4 612 o 18 

Dalvägen - boende LSS -4 364 -4 532 -1 337 -4 532 o 
Handläggning handikappomsorg -900 -1 325 -304 -1 325 o 
Korttidsboende Ekan LSS -5 513 -5 331 -1 761 -5 331 o 
Korttidsboende ljänsteköp LSS o -120 o o 120 19 

Daglig verksamhet LSS (inkl daglig 
-6 642 -7 496 -2 612 -7 446 50 20 

verksamhet Cafe Håbo) 

Avlösarservice i hemmet LSS -222 -470 -157 -470 o 
Förlängd skolbarnomsorg LSS -244 -450 -111 -250 200 21 

Summa Insatser enligt LSS -40 746 -44 705 -1 4 803 -44 011 694 

Färdtjänst -4 740 -5 200 -747 -4 600 600 21 

Riksfärdtjänst -103 -200 -28 -200 o 
Summa FärdtjänsUriksfärdtjänst -4 843 -5 400 -775 -4 800 600 

Fotvård 50 62 -32 -13 -75 

Restaurang Pornona -900 -900 -456 -900 o 
Reception/vaktmästeri äldreomsorg -6 764 -6 620 -2 224 -6 620 o 
Summa Förebyggande äldreomsorg -7 614 -7 458 -2 712 -7 533 -75 

Arbetsmarknadsåtgärder -213 -305 o -305 o 
Summa Arbetsmarknadsåtgärder -213 -305 o -305 o 
Totalt -178 785 -197 398 -62 811 -197 398 o 
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2.2 Kommentarer till driftredovisning 

l. Kansli vård- och omsorgsnämnd -276 tkr 

Personalfårändring med anledning av pensionsavgång kommer påverka utfallet på 
arbetskraftskostnader negativt. 

2. Westerlunds rehab +260 tkr 

Behandlingsplatser som avses får detta kommer inte nyttjas i lika stor utsträckning som 
i budgeten, med anledning av att enheten drar ner på verksamheten under sommaren. 
Utfallet är i dagsläget noll, beroende på att Uppsala läns Landsting inte har fakturerat 
får periodenjanuari -april ännu. 

3. Demensteam +295 tkr 

Verksamheten redovisar ett överskott då en budgeterat tjänst som biståndsbedömare om 
50 procent inte tillsatts. 

4. Hemtjänst Kärnhuset+ l 780 tkr 

Verksamheten redovisar ett överskott då hemtjänstersättningen kommer att räknas upp 
med 18 procent från och med juni månad. Verksamheten prognostiserar att den 
budgeterade volymen får utförd hemtjänst stämmer. Det är således budgeterad 
volym/intäkt som ligger till grund får uppräkningen. Uppräkningen medfår en högre 
intäkt om l 600 tlcr. I verksamheten ryms också en besparing om 50 tkr får personal. 
Med anledning av hög sjukfrånvaro underperioden januari- mars har kostnaderna får 
personal varit högre än budgeterat under perioden. De ökade kostnaderna får övertid 
och vilcarier påverkar prognosen får personalkostnader och beräknas att överskrida 
budget. Fortsatt arbete med att spara på vikarietimmar under året fortsätter, får att 
stabilisera läget av kostnaderna. 

5. Hemsjukvård -200 tkr 

Kostnaderna får köp av privat hemsjukvård beräknas bli 250 tkr då avtalet fårlängts till 
och med maj . F ör den kommunala hemsjukvården redovisas en besparing av personal 
om 50 tlcr. 

6. Köp av hemtjänst -3 295 tia 

Verksamheten redovisar ett underskott då hemtj ärrstersättningen kommer att räknas upp 
med 18 procent från och med juni månad. Kostnadsökningen får den kommunala 
hemijånsten är baserad på budgeterad volym och innebär en kostnadsökning om 1,6 mkr 
(redovisas som ett överskott under not 4 hemtjänst Kärnhuset). Köp av privat hemijänst 
beräknas att öka i volymjämfört med budget med ca 400 tkr. Med hänsyn till den 
prognostiserade ökade volymen ger uppräkningen av hemtjänstersättningen en 
kostnadsökning om ca l ,6 mla får köp av privat hemtjänst. I verksamheten ryms också 
kostnader om ca 500 tlcr får införandet av TES. 

7. Trygghetslarm +280 tkr 

Verksamheten redovisar ett överskott då leasingkostnaden vid tecknande av avtal blev 
lägre än budgeterat. Lönekostnaderna får övervakning av funktionen prognostiseras bli 
lägre än budgeterat. Det tidigare avtalet med Tunstall är uppsagt per den 31 mars vilket 
innebär en kostnad på helår om 75 tkr. 

8. Köp av särskilt boende Attendo -537 tkr 

Verksamheten redovisar högre kostnader får köpta platser till följd av en obudgeterad 
indexuppräkning. 

9. Äldreboende-Hus 4 +156 tkr. 
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Verksamheten redovisar lägre kostnader får personal i form av beslutad besparing om 
0,25 årsarbetare vilket motsvarar ca 125 tlcr, samt ytterligare lägre kostnader om 50 tkr. 

10. Äldreboende-Hus 4, nattpersonal-359 tkr 

Verksamheten redovisar högre kostnader får personal då kostnader får avgångsvederlag 
löper året ut. 

11. lutraprenad Äldreboende - Dalängen (inld natt) + 121 tkr 

Verksamheten redovisar lägre kostnader får personal i form av beslutad besparing om 
0,25 årsarbetare vilket motsvarar ca 125 tlcr. Ytterligare besparing på 
personalkostnaderna med anledning av ny bemanning och ny schemaläggning som 
verkställdes i mars månad ska påverka hela året, 

12. Äldreboende- Solängen, nattpersonal-150 tkr 

Prognosen får intäkterna är lägre än budgeterade med anledning av att fyra lägenheter 
används som avlastningsplats. Detta innebär att det inte blir någon hyresintäkt får dessa 
lägenheter. Ett antal vakanser har uppstått i väntan på nya hyresgäster vilket också 
påverkar intäkterna negativt. Detta påverkar även personalkostnaderna, då bemanningen 
minskar med anledning av vakanserna. Verksamheten redovisar lägre kostnader får 
personal i form av beslutad besparing om 0,5 årsarbetare vilket motsvarar ca 250 tlcr. 

13. Lägenhetshyror Plommonvägen 8 och 10-150 tkr 

Hyreshöjning upp till faletisk kostnadsnivå ska göras från och med den l juni. Detta 
innebär ett underskott om cirka 150 tkr. 

14. Socialpsykiatri, dag +200 tkr 

Verksamheten redovisar lägre kostnader får personal i form av beslutad besparing om 
0,3 årsarbetare vilket motsvarar ca 150 tlcr, samt ytterligare lägre kostnader om 50 tlcr. 

15. Psykiatri övergripande +500 tkr 

Intäkt i form av prestationsmedel får PRIO. 

16. Personlig assistans med assistansersättning +278 tkr 

LASS visar ett överskott med anledning av ett nytt o budgeterat ärende. 

17. Sjövägen- boende LSS + 100 tkr 

Verksamheten har effektiviserat och dragit ner på vikarietimmar och beräknas få ett 
överskott. 

18. Lindegårdsvägen - boende LSS 

Lindegårdsvägen och Dalvägen har fram till nu inga avvikelser i budget. Ökade 
chiftkostnader får Dalvägen kan fårväntas eftersom verksamheten kommer att 
expandera med ytterligare en eller två brukare. Orsaken till detta är att efterfrågan på 
bostad med särskild service har ökat. Enligt biståndshandläggarna finns i dag fyra 
personer som väntar på en boendeplats. När verksamheten expanderar ökar personal
och hyreskostnader. Ökningen av personalkostnader beror på hur stort stödbehov 
brukaren har. Hyreskostnaderna är den del av hyran som verksamheten bekostar, det vill 
säga hyra överstigande 6 tlcr. I dagsläget kan enheten inte rälrna på hur stor höjningen 
blir eftersom besluten om när inflyttskaske inte är fattade. 

19. Korttidsboende tjänsteköp LSS +120 tkr 

Inget utfall får köpt LSS korttidsboende under år 2014, inte heller under böljan av år 
2015. Bedömningen görs att budget inte kommer att fårbrukas vilket medfår att 
verksamheten redovisar ett överskott. 

Vård- och omsorgsnämnd, Månadsuppföljning april2015 6(7) 



20. LSS/Daglig verksamhet 

Verksamheten omorganiserades l maj 2015 . Enhetens ansvmige cheffår ansvar 7148 
slogs ihop med ansvar 7147. En gruppledare har tillsatts. Det ekonomiska utfallet av 
ihopslagningen täcker ökade verksamhetskostnader får expandering och poster som inte 
är medtagna i budget. Exempel på sådana poster är: - inbokad handledning fram till 
årets slut: ca l 00 tkr, ökade kostnader för tirnarrställda ca 200 tia. Uteblivna 
lönekostnader får långtidssjuka används också får att täcka de ökade kostnaderna. 
Prognosen blir därmed att verksamheten håller budget. 

21. Förlängd skolbarnomsorg LSS +200 tkr 

Prognosen får fårlängd skolbarnomsorg är baserat på fåregående års kostnad lägre än 
budget med 200 tkr. 

22. Färdtjänst +600 tlrr 

Med kommunens nya avtal beräknas en bespming av kostnaderna får färdtjänst totalt får 
kommunen. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-05-20 
Vår beteckning 

VON 2015/4 nr 2015.435 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Hanna Elmeskog, Närvårdskoordinator 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

Il 

Arende q 

Deluppföljning av handlingsplaner maj 2015, PRIO - riktade 
insatser inom området psykisk ohälsa 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna deluppföljningen av 
handlingsplan er. 

Sammanfattning 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedriver den nationella 
psykiatrisatsningen PRIO- riktade insatser inom området psykisk ohälsa. 
satsningen pågår under 2012-2016. 
Syftet är att personer som drabbas av psykisk ohälsa ska få bättre och mer 
jämlik vård och stöd. 

Kommuner och landsting ska utveckla bättre samverkan och arbetsmetoder 
får målgruppen. Lokala överenskommelser och handlingsplaner redogör får 
ansvarsfårdelning och åtaganden mellan kommun och landsting. 

2015 års handlingsplaner har följts upp i maj enligt bestämmelser från SKL. 
Bedömningen är att arbetet genomfårs enligt plan. Planerade aktiviteter och 
utvecldingsområden bedöms vara möjliga att genomfora under 2015. 

Bifogade minnesanteckningar beskriver uppföljningen. 

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar Deluppföljning av handlingsplaner maj 2015 
VON2015/4 nr.l5.427 

~ ~2 
~~~~Q-~ ThOilliiSBfiilldöli - - - ------
Närvårdskoordinator Socialchef 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Hanna Elmeskog, Närvårdskoordinator 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

MINNESANTECKNING 1 (3) 

Datum Vår beteckning 

2015-05-18 VON2015/4 nr 2015.427 

Deluppföljning av handlingsplaner maj 2015, 
PRIO - riktade insatser inom området psykisk ohälsa 

Medverkande: Carola Sjöberg och Margot Carlsson avdelningschefBålsta 
psykiatrimottagning, Mia Rengius enhetschef Dalvägen och 
Lindegårdsvägen, Pia Johansson enhetschef socialpsykiatri, Lennart 
Eriksson utvecklingsledare, Göran Lidström avdelningschef stöd till vuxna, 
Raij a Honkanen avdelningschef stöd till äldre och funktionsnedsatta, 
Elisabeth Hedberg avdelningschefhabiliteringen for barn och vuxna Bålsta, 
Hanna Elmeskog närvårdskoordinator. 

Familjeläkarna och Bålstadoktorn bjuds in till det fortsatta arbetet utifi·ån 
primärvårdens uppdrag som forsta linjen inom psykiatrin. Richard Landt 
bjuds in till det fortsatta arbetet. 

Uppföljning av lokal handlingsplan 2015 
Arbetet utifrån den lokala handlingsplanen utvecldas på ett positivt sätt. 
Utifrån givna processmål har flertalet planerade aktiviteter kunnat 
genomfåras. 

Process mål: 

"Ledning och styrning av samverkan fortsätter att utvecklas enligt mål, 
länsgemensam inriktning och definition av närvård" 
Arbetsgruppen har inte påböljat arbetet med att utveckla en ny lokal 
överenskommelse gällande personer med psykisk funlctionsnedsättning. 
Bedömningen är att avvalcta med en lokal överenskommelse till den 
regionala överenskommelsen reviderats . En ny regional överenskommelse 
forväntas gälla från 20 l 7. 

"Personer som har behov av samordnade insatser erbjuds Samordnad 
individuell plan (SIP)" 
Personal inom socialforvaltningens verksamheter har gått utbilning i SIP 
under våren. SIP upplevs fungera bra inom socialpsykiatrin, psykiatrin och 
habiliteiingens verksamheter. 
Försälaingskassan har erbjudit utbildningsinsatser inom samtalsmetodile 
Det finns dock fortfarande viss efterfrågan på särskilda mötesledare i SIP
sammanhang. Vid barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset 
har man anställt en särskild SIP-samordnare, Linda Nikolajsen. Det kan 
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KOMMUN 

Datum 

2015-05-18 
Vår beteckning 

VON2015/4 nr 2015.427 

finnas viss vinning i att avsätta en särskild tid får SIP-möten vmje vecka får 
att undvika att verksamheter inte kan medverka. 
Regionfårbundet genomför en utvärdering av arbetet med SIP i länet. 
Regionala rutiner och riktlinjer får SIP kan komma att revideras utifrån 
resultat av utvärderingen. Arbetet med att ta fi·am lokala rutiner och 
riktlinjer får SIP får dätmed bromsas och avvakta resultatet av 
utvärderingen får att kunna följa det regionala arbetet. 
Avvikelser vid SIP-möten ska rapporteras till medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) enligt rutin. Det är dock få avvikelser som rapporteras. 

"Vi har integrerade insatser eller teambaserat arbetssätt för personer med 
komplexa och stora vårdbehov" 
Enhetscheferna inom boendestöd, hemtjänst och hemsjukvård har utarbetat 
en lokal rutin och ansvarsfårdelning får personer som harinsatser av flera 
aktörer. Rutinen fårväntas godkänd och Idar under juni. 

"Utvecklingsarbetet kring hälsofrämjande insatser prioriteras och 
samordnas mellan huvudmännen för att stödja goda levnadsvanor och 
förebygga sjukdom hos personer med psykisk funktionsnedsättning" 
Verksatnheterna arbetar tydligt med hälsofrämjande insatser i det vardagliga 
arbetet med brukare och patienter. Inom kommunens boendestöd och 
särskilda boenden arbetar man med kost och motion i vardagen får att 
främja bättre levnadsvanor. Vid psykiatrimottagningen ställer man frågor 
utifrån levnadsvanor och har möjlighet att erbjuda patienter stöd från bland 
annat dietist. 

"Antalet personer som erbjuds arbetsrehabilitering enligt arbetsmetoden 
Individuellt stöd i arbete (IPS) i länet ökar" 
Det pågår en omorganisation av enheten får daglig verksamhet och 
sysselsättning. På grund av detta arbete har utbildning inom IPS inte 
genomförts hittills som planerat. 

"Brukarorganisationer och individer ges möjlighet till inflytande och 
delaktighet på alla nivåer både i befintliga verksamheter och vid planering 
och uppföljning av nya projekt eller verksamheter" 
Det flnns ett brukarråd i kommunen som träffas några gånger per termin. 
Brukarrådet består av representanter från Attention, RSMH, 
psykiatrimottagningen och Källan. Anhörigkonsulenten kommer att bjudas 
in fortsättningsvis. Brukarrådet kommer fortsättningsvis att bjudas in till 
arbetet inom PRIO och litveddingen av nya handlingsplaner. Arbetet med 
brukar- och anhörigdelaktighet behöver bli mycket bättre. 

"Riktlinjer och rutiner finns gällande ansvarsfördelning vid förskrivning av 
kognitiva hjälpmedel" 
Det är ett pågående arbete med rutiner och riktlinjer avseende kognitiva 
hjälpmedel i länet. När dessa är beslutade och antagna kan arbetet utvecldas 
på lokal nivå. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-05-18 
Vår beteckning 

VON2015/4 nr 2015.427 

"Varje huvudman ansvarar för minst en gemensam 
kompetensutvecklingsinsats per år" 
Habiliteringens kurskatalog finns tillgänglig får all personal som träffar 
brukare och patienter inom målgruppen. 
Det pågår en utbildningsinsats inom vård- och stödsamordning (VSS). Två 
medarbetare från socialpsykiatrin deltar i metodstöd- och 
handledarutbildningen. Utbildningen pågår under l ,Sår. 

Uppföljning av lokal handlingsplan avseende sysselsättning, boende 
och delaktighet 2015 

Processmål 

"Delaktighet och inflytande" 
Inom särskilt boende och boendestöd finns möjlighet att välja coacher. 
Likväl finns möjligheten att välja bort stöd från någon coach om brukaren 
upplever att fårtroende saknas. 

"Sysselsättning" 
Enheten får daglig verksamhet och sysselsättning genomgår en 
omorganisation och planerade utbildningsinsatser inom bland annat IPS har 
därfår inte genomförts. Ambitionen är att fårbättra och utveclda de olika 
delama inom daglig verksamhet och sysselsättning till en mer välfungerande 
verksamhet. 
Samverkan till Arbetsfårmedlingen och Försäkringskassan behöver tas får 
att fårbättra och utveclda samverkan kring personer inom målgruppen. 

"Boende" 
Ansvarsfårdelningen mellan hemsjukvård, boendestöd och hemtjänst har 
förtydligats avseende brukare som har insatser från flera alctörer. 
Ansvarsfårdelning avseende läkemedel mellan psykiatrimottagningen och 
kommuner har förtydligats i överenskommelse. 

Inför 2016/2017års handlingsplan gällande sysselsättning, boende och 
delaktighet lyfts frågan laing behovet av boende för målgruppen. Det finns 
en föreställning om att behovet av bostäder får målgruppen är betydligt 
större än vad som är möjligt att utläsa genom de ansökningar som inkommer 
till socialförvaltningen. Uppfattningen är att personer med psykisk 
funktionsnedsättning inte ansöker om boende med rädsla att erbjudas 
boende på annan ort. De avstår då från att söka om boende, vilket skapar en 
bild av att det inte finns någon efterfrågan på bostäder får målgruppen. 
Verksamiletema vittnar om ett 15-20 tal brukare med stort behov av hjälp 
med bostad utifi·ån beslut enligt socialtjänstlagen. 
Arbetsgruppen föreslår att fi·ågan lyfts inför det kommande arbetet genom 
en inventering och utredning av behovet av bostäder utifrån 
socialtjänstlagen får personer med psykisk funktionsnedsättning. 
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KOMMUN 

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

Datum 

2015-06-01 

,, 
A r ende. /0, 

Fråga om vilka verksamheter som ska finnas i det så kallade A
huset (f d korttidsboendet) 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som en viljeinriktning uttala att 
det så kallade A-huset (före detta korttidsboendet) ska användas som 
personallokal för kommunens hemtjänst och demensteam samt till viss 
föreningsverksamhet. 

Ärendebeskrivning 
Sedan korttidsboendet flyttade från A-huset har förvaltningen inte haft 
någon verksamhet i lokalerna och flera olika alternativ har diskuterats: 

• A-huset byggs om till en g~uppbostad enligt LSS. 

• Korttidsboendet Ekan flyttar till A-huset. 

• Kontorslokaler för rehabpersonal och sjuksköterskor i kombination 
med viss föreningsverksamhet 

• Bygga upp kommunens rehabverksamhet i lokalerna. 

• Kommunens hemtjänst och demensteamet flyttar in i lokalerna. 

• På nytt öppna som ett korttidsboende 

A -huset byggs om till gruppbostad enligt LSS 

Närheten till Pornona gör att A-huset inte är lämpligt att bygga om till en 
giUppbostad enligt LSS. Socialstyrelsen menar att denna typ av bostäder 
inte ska ligga alltför nära andra bostäder som inte är ordinära då det riskerar 
att ge LSS-bostaden en alltför institutionell prägel. Att anpassa A-huset till 
ett LSS-boende bedöms bli kostsamt då det behöver byggas ett kök i vmje 
lägenhet och också behövs förrådsutrymmen för de boende. 

Korttidsboendet Ekan flyttar till A-huset 

Förvaltningen bedömer det inte som lämpligt att Ekan flyttar till A-huset. 
Den främsta anledningen till det är att det är flera yngre barn på Ekan och 
man behöver tillgång till en bra lekplats vilket man har i nuvarande lokaler. 
Ä ven för Ekans del är det viktigt att så långt som möjligt ha verksamheten 
integrerad i ett vanligt bostadsområde. 
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Kontorslokaler för rehabpersonal och sjuksköterskor i kombination med 
viss föreningsverksamhet 

Vad gäller kontorslokaler for rehabpersonal och sjuksköteskor så är detta på 
väg att lösas genom en viss om byggnation på Pornona så detta alternativ 
känns inte längre aktuellt. 

Bygga upp kommunens rehabverksamhet i lokalerna. 

Denna fråga aktualiserades vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde i 
mars. Förvaltningen fick då i uppdrag att till nämnden i maj återkomma med 
ett forslag. Vid nämndens sammanträde i maj fick forvaltningen uppskov 
med frågan till sammanträdet i september. När det gäller rehab har 
kommunen ett ansvar for hernrehab for de personer som inte kan ta sig till 
vårdcentral och där behovet av insatser bedöms vara längre än två veckor. 
Kommunen har i nuläget ansvar for de personer som är 65 år eller äldre men 
en diskussion pågår med landstinget om att ansvaret ska vara från 17 år, 
vilket det redan idag är i alla kommuner i länet utom Enköping och Håbo. 

Förvaltningen har träffat representanter for strokeföreningen, 
parkinsonforeningen och anhörigforeningen. Den fråga kring rehab som 
dessa organisationer främst fokuserade på då var frågan om logopedstöd. I 
övrigt var signalen från dessa att man upplevde att den övriga rehab som 
finns fungerade relativt väl. Ibland hörs röster om att man inte får vad man 
behöver på Westerlunds rehab. Det har t ex uttryckts att man kommer dit 
dag l, bedöms/får insatser dag 2 och åker hem dag tre. Det har då va1it . 
frågan om att man varit där for bedömning och det kan inte uteslutas att det 
kan finnas en besvikelse 

Kommunens hemijänst och demensteamet flyttar in i lokalerna tillsammans 
med viss föreningsverksamhet. 

Kommunens hemtjänst finns idag i två lägenheter på Plommonvägen 8 
respektive l O. Det är små och trånga lokaler och det salmas t ex 
ornldädningsmm, plats för forvaring av arbetsldäder och möjlighet att tvätta 
arbetskläder vilket innebär att personalen vanligtvis tvättar sin ldäder 
hemma. Kammarrätten i Göteborg har i dom 2015 konstaterat att 
arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen ska tillhandahålla arbetsldäder till 
personalen i hemtjänsten. I domen uttalas det bl a att det är arbetsgivaren 
som ansvarar for tvätt, att det ska finnas ombyte på arbetsplatsen och att 
arbetsdräkten endast ska användas på arbetsplatsen. 

Om också demensteamet flyttar till A-huset så skulle det fårbättra 
samverkan mellan teamet och hemtjänsten. En annan effekt blir att det 
frigörs två lägenheter som kan användas for bostadsändamåL 

På nytt öppna som ett korttidsboende. 
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Ett alternativ är att öppna A-huset som korttidsboende på nytt. Man kan här 
tänka sig ett korttidsboende for personer med demenssjukdorn som idag 
finns på korttidsplatser på Solängen och Dalängen. Det är sannolikt så att 
det inom det närmaste året kornmer att finnas en efterfrågan som gör att 
dessa platser kan behövas for personer med demenssjukdorn som behöver 
ett permanent boende. Den årliga driftskostnaden for att öppna A-huset som 
ett korttidsboende kan beräknas till ca 4 700 tkr inklusive kostnader for 
semestervikarier. Några sådana medel finns inte i nämrtdens budget for 2015 
och heller inte i det tjänstemannaforslag som tagits fram vad gäller 
kornmunens rambudget for 2016. I och med att det bara är 6 platser om man 
inte använder ett eller flera rum som dubbelrum så blir det också mycket 
dyra platser. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att det bästa alternativet av de ovanstående sex 
alternativen är att använda lokalerna som utrymmer for kornmunens 
hemtjänst, demensteam och viss foreningsverksarnhet. Förvaltningen 
kornmer då att ldara de ålägganden som finns i dornen fi"ån Kammarrätten 
vad gäller arbetsldäder. Det är också positivt att hemtjänsten och 
demensteamet har gemensamrna lokaler vilket underlättar samarbetet kring 
gemensamma brukare. Ytterligare en fordel är att det frigörs två lägenheter 
på Plommonvägen 8 och l O vilket är bra då det är stor efterfrågan på dessa 
bostäder. Det im1ebär också en hyresintäkt for kommunen om ca 140 tkr per 
år. 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-06-01 
Vår beteckning 

VON 2015/1 nr 2015.459 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnamnden@habo.se 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

Il 

Ar en de_ l ] . 

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

Beslutsunderlag 
- Förteckning över anmälningsärenden, nr 2015.459. 

Beslut 

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

[)i;~ 
-L~naF~rtig--------------------------------------· · 

Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 



Håbokommun 
Socialförvaltningen 
l Riktning 

j 
Info 
Notering 
In 
TKL protokoll, Tjänstemannaberedning 
Kommun och Landsting i Uppsala län, 
Regionforbundet Uppsala län 

In 
Attenda Pornona kan inte acceptera en 
minskad ersättning enligt nämndsbeslut 
2015-04-07 § 43 och påkallar därför en 
avtalsforbandling, Attenda Sverige AB 

In 
KF§ 27, 2015-05-04, Fullmäktige 
godkänner årsredovisning for år 2014 
samt ombudgetteringar for 
investeringsprojekt från år 2014 till år 
2015, Kommunfullmäktige 

In 
KF§ 30, 2015-05-04, fullmäktige 
återremitterar ärendet for översyn av de 
forestagna taxoma får rollatar och 
elrullstol, Kommunfullmäktige 

In 
KF§ 29, 2015-05-04, fullmäktige 
återremitterar ärendet för översyn av 
forslaget att böja taxan for fotvård, 
Kommunfullmäktige 

---slut--

MEDDELANDEN (händelser) 
Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-16 

Ärendemening 
Handläggare 

Lena Fertig 

Ändrad ersättning till Attenda Care AB for 
drift av Pornonas äldreboende 

Thomas Brandeli 

Lena Fertig 

Riktlinjer avseende hjälpmedel for daglig 
livsforing 

Monica Lundquist 

Fotvård, ny taxa 

Lena Fe1tig 

VON 2015/1 nr 2015.459 

Hi d 
Diarienr 

2015.379 

2015.380 
2015/33 VON 

2015.441 

2015.442 
2015111 VON 

2015.444 
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Beslinst 
Sammtt.dat 
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2015-06-16 

VON 
2015-06-16 

VON 
2015-06-16 

VON 
2015-06-16 

VON 
2015-06-16 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-06-01 
Vår beteckning 

VON 2015/1 nr 2015.458 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnamnden@habo.se 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

! l 

fJ ttU ~- /:j_._ 

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

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

• Ordfårandebeslut på formulering av nyckelindikatorer gällande vård
och omsorgsnämndens mål nummer 2 for år 2016. 
Dnr 2015/18 nr 2015.405 

• Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda får perioden 
2015-04-22-2015-06-01, avseende fardtjänst/riksfardtjänst, bistånd 
äldreomsorg enligtSoLsamt bistånd funktionsnedsatta enligt LSS och 
LASS. 

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

~
. l 

------ -~~-----------------------------------------· 
Len Fertig 
Administrativ controller/ 
nämndselcreterare 



HÅBO 
KOMMUN 

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

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-06-01 

Rapport om missförhållanden enligt Lex Sarah 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att man tagit del av 
anmälan och utredning enligt Lex Sarah och konstaterar att det i det 
aktuella ärendet rådde ett missfårhållande såsom det uttrycks i Lex 
Sarah. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att missförhållandet enligt Lex 
Sarah inte är så allvarligt att det ska anmälas vidare till Inspektionen får 
vård- och omsorg. 

Ärendebeskrivning 
Den 4 mars 2015 inkom en anmälan enligt Lex Sarah ifrån kommunens 
äldre- och handilcappombudsman. I anmälan slaivs att kommunens 
hemtjänst inte har rapporterat till ansvarig biståndsbedömare att de insatser 
personen har inte är tillräcldiga enligt anmälarens uppfattning. Det 
framkommer också att hemtjänsten inte alltid har utfört de insatser som 
personen har beviljats. Enligt anmälaren råder det misär i hemmet. Vid 
besök i hemmet den 25 februari fanns enligt anmälaren en påtaglig doft av 
urin och personen var smutsig och ovårdad. 

Vid besök den 3 mars av anmälaren rådde samma fårhållanden som vid 
besöket den 25 februari. 

Av journalanteckningar i ärendet framgår städ, renbäddning och tvätt 
genomforts den 26 februari resp. 5 mars, alltså l resp 2 dagar efter det att 
anmälaren varit där .. 

Peersonen ifråga har varit aktuell får hemtjänstinsatser i form av 
matdistribution, renbäddning, städ, tvätt och promenader sedan den 2 
oktober. Mellan de fasta städtillfällena har lättstädning varit beviljad men 
brukaren har ibland tackat nej till denna insats. 

A v anteckningarna i ärendet framkommer att personalen mestadels har fått 
komma in och städa men det forekommer vid ett par tillfållen att brukaren 
avböjt insatsen helt eller att personalen bara delvis har fått utföra insatsen 
(t ex att man fått städa toalett och hall). Det har också forekommit att 
brukaren tackat nej till tvätt samt att hen ibland tagit emot denna rena 
tvätten i hallen och avböjt hjälp med att lägga in den i skåp. Även när man 
lämnar matlåda har personen vanligtvis inte velat att man ska komma in. 

I journalanteckningarna saknas anteckningar om att det ska ha funnits urin i 
sängen i på det sätt som anmälaren upp ger. 

1(3) 
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HÅBO 
KOMMUN 

Förvaltningens bedömning 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-06-01 

I 3 §i Lex Sarah sägs att" den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten 
( ... ) ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får 
kännedom om ett missfårhållande eller en påtaglig risk får ett 
missfcirhållande, som rör den som får, eller kan komma ifråga får, insatser 
inom verksamheten". 

Med ett missfårhållande i lagens bemärkelse menas handlingar som utfcirts 
eller underlåtit att utfåras och som inneburit ett hot mot eller har medfort 
konsekvenser får enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. 

Med allvarliga missfcirhållanden i lagens mening menas utfcirda handlingar 
eller handlingar som inte utfcirts och som inneburit ett allvarlit hot mot eller 
medfort allvarliga konsekvenser får enskildas liv, säkerhet eller psykiska 
hälsa. I fårarbeten tilllagen exemplifieras detta med fysiskt och psykiskt 
våld, sexuella övergrepp, hot, trakasserier och bestraffningar. 

V ad gäller det aktuella ärendet kan konstateras att vid anmälarens besök så 
fanns det kraftig doft av urin, sängen var blöt och brukaren upplevdes 
ovårdad. 

A v j oumalanteclrningama den 26 februari resp 5 mars så framkommer inget 
som tyder på att så var fallet. Förhållandet borde ha kvarstått vid dessa 
besök och en anteckning borde i så fall ha gjorts. 

I utredningen har undertecknad träffat enhetschefen får hemtjänsten och 
aktuell gruppledare. Man beskriver som sitt generella arbetssätt att man 
fårsöker genom lock och pock att få genomfåra hjälpen fast brukaren säger 
nej . Det brukar vara olika svårt att lyckas med detta beroende på hur länge 
man känt brukaren. Ju längre kontakt man haft desto lättare brukar det gå. 
Detta är en generell svårighet i hemtj ärrsten och j ag uppfattar det som att 
man vanligen arbetar på ett bra sätt fcir att hantera detta utan att kränka den 
enskildes integritet. 

Det finns ingen j o urnalanteckning som antyder att brukaren ska vara 
ovårdad eller att det fmns doft av urin under tiden från oktober 2014 till 
mars 2015 då hen var aktuell i den kommunala hemtjänsten. 

Gruppledaren säger att hon kontaktat biståndsbedömare i slutet av januari 
per telefon för att man tycket att brukaren behövde mer hjälp. Detta samtal 
fmns dock inte dokumenterat vilket är en brist. F ömtsatt att hemtjänsten 
märkt av problemet med urinläkage så borde man ha tagit initiativ till att 
utreda behovet av ev inkontinensskydd. Detta har inte skett. Det tycks 
osannolikt att de enda två tillfållen som det har varit blött i sängen och 
funnits en doft av urin skulle vara vid de två tillfållen då amnälaren varit 
där. 

Sammanfattningsvis är det min uppfattning att det finns brister i 
dokumentationen så tillvida att det borde ha dokumenterats att man 
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HÅBO 
KOMMUN 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-06-01 

kontaktat biståndsbedömarna då man bedömt att det fanns ett behov av 
ytterligare insatser. Journalanteckningarna från besöken av hemtjänsten 
skulle kunna vara mera utforliga och man borde tagit initiativ till att utreda 
behovet av inkontinensskydd. 

Sammantaget är min uppfattning att det forhållande som påtalats av 
anmälaren är ett missforhållande enligt Lex Sarah men dock inte ett så 
allvarligt missforhållande att det ska anmälas till Inspektionen for vård och 
omsorg. 

Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att syftet med lex Sarah inte är 
att kritisera olika verksamheter for vad man gjort eller inte gjort utan snarare 
att forsöka komma till rätta med systembrister. 

Beslutsunderlag 
- Anmälan, daterad 2015-03-04 

Beslut expedieras till 
Ombudman for äldre- och funktionsnedsatta 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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HABO KOMMUN 
SOCIALFÖRVALTNI~.IGEN 

Ank. 2015 -03- 0,4 , 
VON ' . ., ~. ,. '4L~ ,Qn 1s /:2Co oct'Jit.J, ~r ·~ 

Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet 
med personuppgiftslagen, {PUL). Du medger att 
informationen du lämnar får lagras och bearbetas 
i register hos förvaltning/nämnd. Du har rätt att 
begära utdrag och rättelser. 

Rapporten avser 

[g] Missförhållanden 

D Risk för missförhållanden 

Verksamhet 

[g] Kommunal verksamhet 

D Iniraprenad 

D Privat verksamhet 

D HVB-hem 

D Annat 

Rapporten är sammanställd av: 

[g] Anställd 

D Uppdmgstagare 

D Praktikant eller motsvarande under utbildning 

D Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program 

D Annan 

Kontaktuppgifter 
Kontaktperson 

Tina Tietensee LOning 
Arbetsplats 

Håbo kommun 
Utdelningsadress 

tina. tiefensee@habo.se 
E-post adress 

tina. tiefensee@habo.se 

Var inträffade händelsen 
Enhet l Avdelning 

hemma hos brukaren 

Datum, veckodag samt klockslag för det inträffade 

RAPPORT OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 
LEXSARAH 
Enligt 7 kap. 6 §första stycket och 14 kap. 3-6 §§ Solsamt 
23 e § första stycket och 24 b-24 e §§ LSS 

Rapporten skickas till: 
Socialnämnden i Håbo kommun 
746 80 Bålsta 

Berörda i verksamheten har informerats 

ID
[gl . Ja 

_ Nej 

Datum 150303 

(Kryssa i -Annan - om källan är anonym) 

Titel/ Funktion 

ombudsman äldre och funktionsnedsatta 
Telefon 

0171-525 74 
Postnummer och Postort 

-

Typ av verksamhet 

hemijänst 
Postnummer och Postort 

Bålsta 
E-post adress 

Vid besök av undertecknad 26/2 och 3/3 2015 
POSTADRESS 
746 80 B.Jl.LSTA 

BESÖKSADRESS 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

TELEFAX 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POSI 
myndighetsenheten@habo.se 
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I<OMMUN 

ANMÄLAN OM LEX SARAH 

Kortfattad beskrivning av missförhållandet och konsekvenser för den enskilde 

Anmälan avser att hemtjänsten INTE har rapporterat till ansvarig biståndsbedömare att de insatser personen har inte är 
tillräckliga. Hemtjänsten har inte alltid utfört de insatser han har. Det beror enligt gruppledare och enhetschef på att han 
avböjer hjälp när hemtjänstpersonalen frågar. Detta har lett till att det råder misär i hemmet. 

Jag kontaktades av brukarens syster som anser att hennes bror inte får den hjälp han behöver. 

Vid hembesök med biståndsbedömare 25/2 luktade hela lägenheten mycket starkt av min. Personen var smutsig och ovårdad. 
Sängen var smutsig och lakan saknades delvis. Golven var smutsiga och klibbiga. 

Vid hembesök 3/3 med Grannvård rådde samma förhållanden som 25/2. Madrassen och kuddar var helt blöta av urin. Vi såg 
till att skaffa ny madrass, skydd och bäddade rent. 

Enligt system har det varit så här sedan före jul. Hon har gått dit och försökt städa men orkar inte. 
Personen har troligtvis demens. Han kan inte uppge sitt personnmnmer, telefonnmnmer eller dagens datum. 

Bifogad dokumentation 

D Rapport om missförhållandet eller risken för missförhållandet enligt 14 kap. 6 § SoL 

D Rapport om missförhållandet eller risken för missförhållandet enligt 24 e § LSS 

D Rutiner i verksamheten som kan ha betydelse för det aktuella missförhållandet eller risk för missförhållandet 

D Dokumentation om konsekvenser för den enskilde 

D övrigt 

Beskriv åtgärderna som har genomförts eller planeras att genomföras i verksamheten, 
för att förhindra att liknande situationer inträffar igen 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

NamnförtydliQande 

HEMSIDA 
www.habo.se 

. ; .... 

E-POST 
myndighetsenheten@habo.s 

·. -~ 


	Kallelse
	Tid, plats, ärenden
	6 - Avvikelser
	Rapport

	8 - Månadsuppföljning
	Rapport

	9 - PRIO, handlingsplaner
	10 - A-huset
	11 - Anmälningsärenden
	12 - Delegationsbeslut
	13 - Lex Sarah

