SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.40

Beslutande

Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande
Karl-Arne Larsson (C)
Gudrun Wängelin-Lernskog (C), §§ 33-53
Emilie Jansson (S)
Ljiljana Micic (LP)
Carl-Otto Bergqvist (V)
Inga-Lill Hellgren (S), ersättare för Kristina Pettersson (S)
Susanne Stambolidou-Tellebo (FP)
Marga Karttunen (SD) ersättare för Michelle Storm (SD)
Ulf Mattsson (LP) § 54-56

Ej tjänstgörande ersättare

Tjänstemän och övriga deltagare

Karin Rydell (M)
Ulf Mattsson (LP), §§ 33-53
Britt-Lis Leffler (S)

Elise Teinler, nämndsekreterare
Gunnel Pettersson, förvaltningschef
Björn Dahlström, verksamhetschef
Jenny Bengts, ekonom
Johan Malvin, ekonom
Mikael Eriksson, ekonomichef, § 33-34
Angelina Andersson, utredare/utvecklare § 40
Eva Blomkvist, verksamhetscontroller, § 40
Rita Grünbaum, samordnare, § 43
Anne Eriksson, enhetschef, § 54
Karin Johansson, enhetschef Rungården, § 54
Birgitta Andersson, enhetschef Hemtjänst söder§54

Utses att justera

Emilie Jansson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret, Heby 24 mars kl. 12.30

Sekreterare

Paragrafer

Elise Teinler
Ordförande

Margaretha Gadde-Jennische
Justerande

Emilie Jansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

18 mars 2015

Datum för
anslags uppsättande

24 mars 2015

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Kommunkontoret, Heby

Datum för
anslags nedtagande

Elise Teinler
Utdragsbestyrkande

15 april 2015

33 - 56

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 33

Revidering av föredragningslistan
-

Justerandes signatur

Svar på fråga till Vård- och omsorgsnämnden från
Centerkretsen, Heby tillförs dagordningen.
Kurser 2015, seminarium i Folkets hus den 21 april kl.
13.00 - 16.00 tillförs dagordningen.

Utdragsbestyrkande

2 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3 (25)

18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 34

Dnr 2015/112

700

Budgetprocessen
Vård- och omsorgsnämnden beslutar


Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
Kommunens ekonomichef presenterar den nya budgetprocessen
och går igenom hur denna ställer nya krav på planering inom
kommunen. Syftet bakom budgetprocessen är förbättrade
möjligheter till resursfördelning och styrkan i detta som ett
politiskt verktyg. Månadsuppföljning kommer fortsättningsvis
dessutom att vara mer detaljerad för att möjliggöra för politikerna
att få en samlad bild av nämndens ekonomiska situation.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4 (25)

18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 35

Dnr 2015/9

003

Anmälan av ordförandebeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut


Med stöd av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning
p 1.1 beslutas härmed att komplettering av utredning kring lex
Sarah, dnr 8.1.2–32366/2014, bilaga 1 daterad 2015-02-20
anmäls och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott tog 2014-11-14 beslut om
att anmäla händelser kring brister i bemötande uppkomna på
Tallgårdens vård- och omsorgsboende enligt lex Sarah till
Inspektionen för vård och omsorg.
Inspektionen för vård och omsorg har inkommit med en begäran
om komplettering av inkommen utredning från vård- och
omsorgsnämnden. Begäran avser komplettering från nämnden av
följande delar:




Konkret beskrivning och planering med tidsplan för de
åtgärder som föreslås.
Ansvarig för uppföljning av vidtagna och planerade
åtgärder.
På vilket sätt nämnden bedriver egenkontroll och följer
upp och kontrollerar att verksamheten bedrivs enligt de
processer och rutiner som ingår i verksamhetens
ledningssystem med hänvisning till 2 kap. 1 § (SOSFS
2011:9).

Komplettering av utredning kring lex Sarah, dnr 8.1.2–
32366/2014, bilaga 1 daterad 2015-02-20 har översänts enligt
begäran till Inspektionen för vård och omsorg .

Beslutsunderlag
Missiv, Delegationsbeslut, 23 februari 2015

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5 (25)

18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 36

Dnr 2015/86

041

Årsredovisning 2014
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
 Årsredovisning för 2014 för den del som avser redovisning
för Vård- och omsorgsnämnden godkänns
 Redovisningen överlämnas till Kommunfullmäktige
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram en årsredovisning för 2014 i enlighet
med anvisningarna.
Förvaltningschef presenterar årsredovisningen för beredningen
för vård- och omsorgsfrågor samt sociala utskottet år 2014 för
nämnden.
Beslutsunderlag
PM, Årsredovisning 2014, 9 mars 2015
Årsredovisning 2014, Enbart sociala nämnden och beredningen
för äldre- och omsorgsfrågor, 18 mars 2015
Delges:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 37

Dnr 2015/87

701

Patientsäkerhetsberättelse 2014
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
 Patientsäkerhetsberättelse för 2014 godkänns.
Sammanfattning
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659) ska vårdgivare
dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en årlig
patientsäkerhetsberättelse. Den ska färdigställas
senast 1 mars och finnas tillgänglig för de som vill ta dela av den.
Patientsäkerhetsberättelsen har flera syften:
 Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens
patientsäkerhetsarbete.
 Det blir enklare för andra intressenter att ta del av
informationen.
Det finns inte något krav på att vårdgivaren ska lämna
patientsäkerhetsberättelsen vidare till Socialstyrelsen eller annan
myndighet, utan den är en del i det egna ledningssystemet.

Beslutsunderlag
PM, Patientberättelse 2014, 26 februari 2015
Patientberättelse År 2014, 26 februari 2015

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 38

Dnr 2015/88

041

Budget 2015 – åtgärder för att inrymma
verksamheten i budgetramen
Vård- och omsorgsnämnden beslutar


Nämnden noterar informationen

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 att i budget 2015,
plan 2016-2017 tilldela vård- och omsorgsnämnden 277 640 tkr .
Förvaltningen utarbetade ett förslag till detaljbudget för
nämndens verksamhet, som vård- och omsorgsnämnden beslutade
anta den 4 februari 2015. I förslaget fanns ett generellt krav på
verksamheterna att minska sina kostnader motsvarande 1 %.
Förvaltningen redovisar hur neddragningarna i verksamheten
planeras och en bedömning av konsekvenser av dessa.

Beslutsunderlag
PM, Budget 2015 – åtgärder för att inrymma verksamheten i
budgetramen, 25 februari 2015

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 39

Dnr 2015/112

700

Budget 2016
Vård- och omsorgsnämnden beslutar


Nämnden tackar för informationen

Sammanfattning
Förvaltningschef presenterar förvaltningens bedömning inför
budget 2016 med särskilt fokus på de stora utmaningar som finns
för vård- och omsorgsområdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9 (25)

18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 40

Dnr 2015/112

Boendeprognos äldreomsorg
Vård- och omsorgsnämndens beslutar
 Nämnden tackar för informationen
Sammanfattning
En muntlig redovisning görs av upplägget av Boendeprognos
äldreomsorg. Verksamhetscontroller redogör dessutom för hur
man har gjort bedömningen av framtida behov samt resultat.
Boendeprognosen kommer att presenteras i sin helhet vid
nästkommande sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

700

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 41

Dnr 2015/89

770

Förändrat resursbehov utifrån vårdtyngd
Vård- och omsorgsnämnden beslutar



Nämnden tackar för informationen
Vårdtyngdsmätningen ska skickas som bilaga till
Boendeprognos äldreomsorg när denna översänds till
Kommunstyrelsen efter nästkommande sammanträde

Sammanfattning
Vårdtyngden, det vill säga hur omfattande insatserna som utförs
på kommunens vård- och omsorgsboenden samt korttidsplatser
är, har förändrats de senaste åren. Vårdtyngden mäts
kontinuerligt, minst 1 gång/år och utgår från en skala på A-E
utifrån olika kriterier; E är den lägsta nivån och A den högsta.
Bemanningsnivån var under många år relativt hög utifrån
aktuell vårdtyngd på flera av kommunens vård- och
omsorgsboenden. En anledning är att de verksamheter som
tidigare haft servicehusliknande karaktär haft många brukare
med små insatsbehov i jämförelse med andra verksamheter.
Även på flera av de övriga verksamheterna har vårdtyngden
ökat.
Från och med 2008 började verksamheterna använda ett
validerat verktyg för vårdtyngdsmätning¹. Mätverktyget har
efter införandet använts för att justera bemanningsnivåerna på
de olika verksamheterna i kommunen.
Nedan kommer en redovisning av hur vårdtyngdsverktyget
fungerar samt hur vårdtyngden utvecklats under de senaste
åren.

Beslutsunderlag
PM, Förändrat resursbehov utifrån vårdtyngd, 5 mars 2015

Delges:
Förvaltningschef, vård och omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 42

Dnr 2015/112

700

Nytt vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsnämnden beslutar


Nämnden tackar för informationen

Sammanfattning
Förvaltningschef och nämndens ordförande redogör muntligt för
planeringsarbetet med ett nytt vård- och omsorgsboende. Frågan
om ett nytt vård- och omsorgsboende är en viktig och stor fråga
för Heby kommun och kräver därför en kommungemensam insats.
Kommunstyrelsen kommer att tillsätta en politisk styrgrupp där
representanter för vård- och omsorgsnämnden kommer att ingå.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 43

Dnr 2015/90

805

Ansökan om föreningsstöd för 2015 från Solrosen
Heby Ideell förening
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
 Ärendet återremitteras till nästkommande sammanträde.
Sammanfattning
Heby kommun har sedan 2009 ett etablerat samarbete med
Solrosen i Heby. Samarbetet syftar till att stärka
kvinnojoursverksamheten och att gemensamt
utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar
våld. Solrosen
beviljades 100 000 kr i utvecklingsmedel från Socialstyrelsen för
2014. Beslut om medel för 2015 har ännu inte kommit.
Föreningen framställer om föreningsstöd för 2015 med 450 000 kr
för att kunna upprätthålla verksamheten med 2 lägenheter för
hemligt boende och en jourrådgivare på 75 % och en
verksamhetsansvarig på 20 %. Föreningen framställer också om
kompletterande bidrag för år 2014 med 100 000, då föreningen
uppvisar ett underskott på 150 000 kr för 2014.. Föreningen
beviljades 200 000 kr för 2014 från kommunen.
Förvaltningen bedömer samarbetet som väsentligt för kommunens
möjlighet att ta det lagstadgade ansvaret inom våld i nära
relationer. Förvaltningen föreslår att Solrosen Ideell förening
beviljas 200 000 kr i föreningsstöd för 2015 och att den
retroaktiva ansökan för 2014 avslås.
Beslutsunderlag
PM, Ansökan om föreningsstöd för 2015 från Solrosen Heby Ideell
förening, 18 februari 2015
Ansökan om föreningsstöd, 20 januari 2015
Angående situationen för Kvinnojouren Solrosen 2015, 20 januari
2015
Protokoll fört vid föreningsstämma, 3 maj 2014
Verksamhetsberättelse, 19 april 2014
Delges:
Solrosen Heby ideell förening

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 44

Dnr 2015/91

805

Ansökan om föreningsstöd för 2015 från Sala-Heby
Brottsofferjour
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
 Sala-Heby Brottsofferjours ansökan om
verksamhetsbidrag med 36 575 kr för år 2015 avslås


Sala-Heby Brottsofferjour beviljas föreningsstöd för 2015
med 10 000 kr

Sammanfattning
Sala-Heby Brottsofferjour (org nr 879500-6322) har ansökt om
verksamhetsbidrag för år 2015 med 36 575 kr, avsett för
lokalhyra. Brottsofferjouren har en lokal förankring i Heby
kommun och har stor betydelse för att kommuninvånarna kan
erbjudas brottsofferstödjande verksamhet. Förvaltningen föreslår
avslag på ansökan om stöd med 36 575 kr. Föreningsstöd föreslås
beviljas med 10 000 kr för 2014.
Beslutsunderlag
PM, Ansökan om föreningsstöd för 2015 från Sala-Heby
Brottsofferjour, 18 februari 2015-03-06
Ansökan om föreningsstöd, 30 september 2014
Protokoll Årsmöte 2014, 3 mars 2014
Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren i Sala-Heby 2013, 20
februari 2014
Rapport från stödpersonernas verksamhet utöver kontakt med
brottsoffer 2013, 25 februari 2014
Delges:
Sala-Heby brottsofferjour

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 45

Dnr 2015/96

745

Översyn av den dagliga verksamheten –
Slutrapport med Handlingsplan
Vård- och omsorgsnämnden beslutar


Nämnden tackar för informationen

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2014 genomfört
översyn av funktions- stödverksamheten. En av genomgångarna
visade på ett förhållandevis högt kostnadsläge i den dagliga
verksamheten. Den andra översynen har visat behov
på att utveckla innehållet och utförandet av den dagliga
verksamheten för att på ett bra sätt framöver kunna möta
deltagarnas behov av en meningsfull sysselsättning. Utifrån
översynen har en slutrapport tagits fram med en handlingsplan
för utvecklingsarbetet.
Beslutsunderlag
PM, Översyn av den dagliga verksamheten – Slutrapport med
Handlingsplan, 27 februari 2015
Slutrapport, Översyn av den dagliga verksamheten i Heby
kommun, februari 2015

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 46

Dnr 2015/97

745

Eventuellt införande av valfrihet enligt LOV i den
dagliga verksamheten
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
 Valfrihetssystem enligt LOV införs ej för daglig
verksamhet i Heby kommun
Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2014 genomfört
översyn av funktions-stödsverksamheten. En av genomgångarna
visade på ett förhållandevis högt kostnadsläge i den dagliga
verksamheten. Den andra översynen har visat behov
på att utveckla innehållet och utförandet av den dagliga
verksamheten för att på ett bra sätt framöver kunna möta
deltagarnas behov av en meningsfull sysselsättning.
Kommunen beviljades under 2014 medel från Socialstyrelsen för
att utreda om eventuellt införande av LOV för den dagliga
verksamheten. Utredningen är nu genomförd. Bedömningen är att
det arbete som skett inom översynerna av den dagliga
verksamheten samt den handlingsplan som upprättats är det bästa
sättet att åstadkomma en effektiv och väl utvecklad daglig
verksamhet med bra möjligheter till valfrihet för deltagarna.
Utifrån detta skäl samt utifrån marknadsmässiga bedömningar
finns idag ingen grund för ett införande av valfrihet enligt LOV i
den dagliga verksamheten i Heby.
Beslutsunderlag
PM, Eventuellt införande av valfrihet enligt LOV i den dagliga
verksamheten, 19 februari 2015
PM, Införande av valfrihet enligt LOV i den dagliga verksamheten,
8 februari 2015

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 47

Dnr 2015/109

739

Framtidens äldreomsorg – uppföljning av uppdrag
och tidplan, februari 2015
Vård- och omsorgsnämnden beslutar



Rapport avseende uppdragen i Framtidens äldreomsorg
godkänns och rapporten överlämnas till
Kommunstyrelsen för kännedom.
Fortsatt uppföljning av uppdragen sker inom ramen för
ordinarie uppföljningar av verksamheten .

Sammanfattning
Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor beslutade 25 januari
2013 att godkänna slutrapporten för utredningsarbetet
Framtidens äldreomsorg. Beredningen beslutade om fortsatt
arbete gällande ett antal sakfrågor. Förvaltningen gavs i uppdrag
att ta fram en uppdragshandling samt tidplan för den fortsatta
arbetsprocessen.
Förvaltningen har i PM 27 november 2013 och 31 mars 2014
lämnat rapport om hur långt arbetet kommit. Förvaltningen
lämnar nu en rapport per 27 februari 2015 och föreslår att den
fortsatta uppföljningen därefter sker inom ramen för ordinarie
uppföljningar i verksamheten.
Beslutsunderlag
PM, Framtidens äldreomsorg – uppföljning av uppdrag och tidplan,
februari 2015, 27 februari 2015
Bilaga, Framtidens äldreomsorg – uppföljning av uppdrag och
tidplan, februari 2015, 27 februari 2015

Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 48

Dnr 2015/110

701

Uppföljning STIG 1
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
 Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning
Stig 1 är ett projekt som med stöd av Samordningsförbundet
bedrevs av Heby kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Arbetsrehab inom landstinget under åren
2011 – 2012. Projektet riktades till ungdomar mellan 18 och 30 år
som stod långt från arbetsmarknaden och där det krävs insatser
från minst två av de berörda parterna. Projektet har tidigare
utvärderats under 2013. Förvaltningen har nu gjort en enkel
uppföljning av hur situationen är för deltagarna,
2 -3 år efter att man skrivits ut från Stig 1.
Beslutsunderlag
PM, Uppföljning STIG 1, 19 februari 2015

PM, Uppföljning Stig 1, 17 februari 2015

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18 (25)

18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 49

Dnr 2015/113

700

Förvaltningen informerar
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
 Nämnden tackar för informationen
Sammanfattning
- Förvaltningen har sagt upp avtalet med stiftelsen Parasoll
från och med 19 januari 2015 avseende personligt ombud.
Förvaltningen utreder hur frågan om personligt ombud ska
lösas framåt.

Justerandes signatur

-

Diskussioner pågår med bland annat Sala kommun om
eventuell samverkan avseende familjerådgivning, då avtalet
med nuvarande entreprenör går ut under året.

-

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att undersöka
förutsättningarna för ett boende med inriktning
socialpsykiatri, bland annat ska en kostnadsanalys göras.

-

Förvaltningen fortsätter arbetet mot en gemensam
bemanningsenhet i Heby kommun. I avvaktan på att en
gemensam enhet kan skapas för hela kommunen kommer
vård- och omsorgsförvaltningens enheter inom äldreomsorg
och funktionsstöd att slås samman.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

19 (25)

18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 50

Dnr 2015/11

102

Val av ledamot och ersättare till Referensgrupp för
mångfald och valfrihet.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
 Karl-Arne Larsson (C) väljs som ordinarie ledamot och
Kristina Pettersson (S) väljs som ersättare till
referensgruppen för mångfald och valfrihet.

Sammanfattning
Samtliga nämnder ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare
till referensgruppen för mångfald och valfrihet.

Delges:
Karl-Arne Larsson (C)
Kristina Pettersson (S)
Referensgrupp för mångfald och valfrihet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

20 (25)

18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 51

Dnr 2015/44

779

Utredning med anledning av inkommen Lex Sarahrapport om missförhållande eller påtaglig risk för
missförhållande.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar


Rapporterad händelse rör sig inte om ett
missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande
och skall således inte anmälas till Inspektionen för vård
och omsorg.

Sammanfattning
Den 14 december 2014 överlämnades en rapport om Lex Sarah till
enhetschef Birgitta Lind på Liljebackens vård- och omsorgsboende.
Enligt inkommen rapport fungerar rörelselarmen på Liljebacken
bristfälligt då de inte aktiveras som väntat. Som konsekvens
uppges fallolyckor med frakturer till följd ha skett ett flertal
gånger. Vidare uppges att rörelselarmen fortsatt fungerar dåligt
trots byte av batterier. Utredningen har inte kunnat påvisa något
samband mellan fallolyckor och att larmen fungerar bristfälligt.
Larmens funktion är att vara en indikator på att någon är i rörelse
och är en av flera fallförebyggande åtgärder. Exempelvis sker
tillsyn regelbundet både dag och natt oavsett rörelselarm som
insats. Rapporterad händelse bedöms varken vara ett
missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande
Beslutsunderlag
PM, Utredning med anledning av inkommen Lex Sarah-rapport om
missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande, 5 mars
2015-03-09 Utredning lex Sarah enligt 14 kap. 6 § SoL, 24 e § LSS
samt 7 kap. 6 § SoL, 5 mars 2015
Rapport Lex Sarah, 16 december 2014

Delges:
Birgitta Lind

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21 (25)

18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 52

2015/112

Information och rapporter
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
 Nämnden tackar för informationen
Sammanfattning
- Ordförande informerar om en skrivelse från en anhörig
till en brukare, med anledning av att avtalet med en av
entreprenörerna inom hemtjänst sagts upp. Den anhörige
har uttryckt sitt missnöje över att behöva återgå till
kommunens hemtjänst. Ordförande informerar om de
kontakter som har förevarit med den anhörige.
- Mötesprotokoll budgetberedning 22 januari 2015, kl 9 –
17.30
- Beslut, Inspektionen för vård och omsorg,
3 mars 2015

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

700

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 53

Dnr 2015/111

701

Svar på fråga till Vård- och omsorgsnämnden
från Centerkretsen, Heby
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
 Nedanstående yttrande antas som svar till Centerkretsen
Heby.
Sammanfattning
Vittinge Centerkvinnor har till vård- och omsorgsnämnden ställt
frågan om hur kommunen säkerställer tryggheten för personer
som har trygghetslarm i händelse av att telefonlinjen inte fungerar.
Kommunen har tillgång till GSM-larm som kan användas om den
vanliga analoga telefonin inte fungerar. Vid behov kan dessa
tillfälligt lånas ut. Kommunens hemtjänst har också möjlighet att
ge extra tillsyn om larmen är ur funktion.
Delges:
Centerkretsen, Heby

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 54

Dnr 2015/112

700

Område äldre, information
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
 Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning
Förvaltningen informerar om verksamheten inom äldreomsorg.
Processen med biståndsbedömning och därpå följande
verkställighet inom hemtjänst, korttidsboende och vård- och
omsorgsboende beskrivs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 55

Dnr 2015/12

027

Kurser 2015
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
 Samtliga i nämnden är välkomna att delta vid seminariet
den 21 april, men inget arvode kommer att betalas ut för
ledamöter som inte sitter med i Kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Den 21 april kl 13-16 kommer det att hållas ett seminarium i
Folkets Hus i samband med kommunfullmäktige. Seminariet
handlar om goda former för medborgardialog och hållas av KjellÅke Eriksson från SKL. Kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare är kallade och arvode betalas av kf.
Nämnderna får själva bestämma om de ska kalla eller bjuda in
(arvode eller inte) de ledamöter som inte är med i KF. En officiell
inbjudan kommer snart men ta upp detta på ert nästa
sammanträde så de förtroendevalda redan nu kan notera datumet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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18 mars 2015

- VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Von § 56

Redovisning av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut


Redovisning av delegationsbeslut, enligt lista till sammanträde
18 mars 2015, godkänns

Sammanfattning
Delegationsbeslut, enligt lista till sammanträde 18 mars 2015,
presenteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

