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Eva Staake (S), tjänstgör från § 48 och fram till § 51 
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Leif Lindqvist (V), frånvarande 

SocialchefThomas Brandeii 
Nämndsekreterare Lena Fertig 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, !rene Eklöf, § 48 
Medicinskt ansvarig får rehab, Monica Lundquist, § 48 

Helene Cranser (S) 

Tisdagen den 21 juni 2016, Socialfårvaltningens kansli 

§ 47, omedelbart justerad i separat protokoll 

§§ 48-56 

Klockan 19:07-19:15, § 49, Strategi får nytt äldreboende (Fas l) 
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Tilldelningsbeslut 
Upphandling av driften av äldreboende Pornona 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 48 Dnr 2016/00022 

Informationer 

Beslut 
l . Vård- och omsorgsnämnden tackar får informationen. 

Förvaltningens information 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinslet ansvarig får rehab infmmerar om 
valda delar från Vitalis mässan i Göteborg. Bland annat om: 

Mobilitet, att dokumentera hemma hos brukaren/patienten 
- E-hälsa och välfärdstelmik 
- Möjligt att infåra elektroniska signeringslistor får läkemedel 

Nämnden är positivt till teknisk utveclding och ordfårande tar med sig informationen 
till både telmil<:projektet och närvårdsprojektet 

Socialchefs information 
Förvaltningen har skickat brev tilllandstinget i Uppsala län om att låta Håbo 
kommun vara en fårsökskommtm får logopedi på distans. Något svar på brevet har 
vid dagens datum inte inkommit. 

Förvaltningen har brevledes meddelat alla hyresgäster på Plommonvägen 8 och lO 
att fårsta hyreshöjning sker nu och nästa blir vid årsskiftet 2016/2017. Därefter är 
all subventionering av hyrorna borttagen. 

statusrapport - Vid dagens dato finns l korttidsplats ledig och 5-6 personer väntar 
på lägenhet i särskilt boende. 

Sommarvikarier, omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. Särskilt svårt är att 
rekrytera personal till hemtjänsten och i synnerhet undersköterskor. Svårt är också att 
rekrytera sjuksköterskor. Under sommaren konm1er det att vara fårre sjuksköterskor 
men det kommer inte att vara obemannat med sjuksköterskor på något arbetspass. 

Till hösten kommer reluyte1ing av ny enhetscheftill Pornona hus 4 att påbö1jas. 
Under tiden är gruppchef tillfårordnad som enhetscheffram till31 december 2016. 

Redogörelse efter partsamverkan från förvaltningens övergripande samverkansgrupp 
2016-06-09. Representanterna har uttryckt oro över reluyteringssvårigheter, både på 
socialsela-eterare och biståndsbedömare. SSR och Vision är inte positiva till ett 
infarande av aktivetsarbetsplatser i konmmnhuset. 

Förvaltningens närvårdskordinatorlnärnndseheterare går på barnledighet i 
september. Tio ansölmingar har inkommit till vilcariatet, varav en intervju är inbokad. 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 49 Dnr 2016/00040 

strategi för nytt äldreboende (Fas 1) 

Beslut 
l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen inte lämna 

något förslag dels på i vilken fmm byggandet av nya äldreboendet ske och 
dels inte på hur driften ska ske. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
byggnationen av nya äldTeboendet med cirka 60 lägenheter ska ske med · 
följande kriterier och innehåll: 

- Hyran för den enskilde får inte överstiga 7 000 honor per månad i 
20 16-års prisnivå. 
Platsema ska garanteras enskilda som har ett biståndsbeslut från 
Håbo komn1m1. 
Äldreboendet ska vara inflyttningsklart år 2019. 
ÄldTeboendet ska innehålla ett korttidsboende för demenssjuka med 
cirka 7 platser. 
Äldreboendet ska i1mehålla en lokal för dagverksamhet för personer 
med demenssjukdom. 

- Äldreboendet ska innehålla ett hjälpmedelsförråd för telrniska 
hjälpmedel. 

- Äldreboendet ska innehålla utrymme som ger möjlighet till träning 
och rehabilite1ing både för äldre som bor hemma och de som bor på 
särskilt boende. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde i maj i uppdrag att planera för 
cirka 60 lägenheter i ett nytt äldreboende som berälmas vara klart år 2019. 
Vård- och omsorgsnämnden bör redan nu ta ställning till i vilken form 
byggnationen ska ske, vad boendet ska innehålla och eventuellt till hur driften 
ska ske när väl byggnaden är inflyttningsldar. 

Ärende 
Ur komm1mens perspektiv f11111s att antal olika strategier att välja mellan; från 
att äga boendet och utföra vården i egen regi till olika lösningar med privata 
aktörer. 

När det gäller byggnationen av det nya äldreboendet behöver man ta ställning 
till något av följande tre p1incipiella strategiska val: 

Kommunen, altemativt Håbohus är fastighetsägare. 
- En privat aktör är fastighetsägare och kommunen är hyresgäst. 
- En privat aktör är fastighetsägare och hyresgäst. 

Vilket av dessa val man än gör så får det olika effekter. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 49 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2016-06-08, dok.nr 2016.1775 
Förvaltningens utredning, daterad 2016-05-30, dok.nr 2016.1767 
Kommunstyrelsens beslut, 2016-05-23 § 105, Lokalise1ingsalternativ 
Slaift från SKL "Strategier får vård- och omsorgsboenden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Som facknämnd med uppdrag att ge vård och behandling ser ordfårande att det 
inte ska ligga på vård- och omsorgsnämnden att föreslå fonnen får byggnationen. 
När det gäller driftsformen får vård- och omsorgsnämnden återkomma i ärendet . 

Ordfårande föreslår därfår vård- och omsorgsnämnden att förvaltningens fårslag 
till beslut om att föreslå Håbohus uppdraget att bygga nya äldreboendet tas bort 
och istället endast bara föreslå laiterier och innehåll får det nya boendet till 
kommunstyrelsen. 

Eva Staake (S) yrkar att förslaget om att föreslå att Håbohus till uppdraget ska 
vara kvar men med tillägg av kriterier och innehåll får nya boendet. 

Ajournering 
Ajourne1ing begärs och verkställs ldockan19:07-19:17. 

Beslutsgång 
Ordfårande konstaterar att det föreligger två fårslag till beslut, varpå de ställs 
mot varandra. Ordfårande flnner att vård- och omsorgsnämnden inte lämnar 
fårslag om att Håbohus ska få uppdraget att bygga nya äldreboendet 

Eva Staake (S), Helene Cranser (S) och Mmia Almeli (S) reserverar sig emot 
beslutet. 

Tillägg 
Ordfårande föreslår som ny beslutspunkt till kommunstyrelsen att bygg
nationen av nya äldreboendet ska ske med följande kriterier och innehåll. 

H yran får den enskilde får inte överstiga 7 000 leronor per månad i 2016-
års plisnivå. 
Platserna ska garanteras enskilda som har ett biståndsbeslut från Håbo 
kommun. 
Äldreboendet ska vara inflyttningsidart år 2019. 
Äldreboendet ska innehålla ett korttidsboende får demenssjuka med 
cirka 7 platser. 
Äldreboendet ska innehålla en lokal får dagverksamhet får personer med 
demenssjukdom. 
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JUSTERARE 

VON§ 49 

Äldreboendet ska innehålla ett hjälpmedelsfönåd för telmiska 
hjälpmedel. 
Äldreboendet ska innehålla utrymme som ger möjlighet till träning och 
rehabilitering både får äldre som bor hemma och de som bor på särskilt 
boende. 

Ordfårande frågar om nämnden kan godkänna tillägget och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 50 

Månadsuppföljning per april år 2016 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

Dnr 2016/00024 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna månadsuppfåljningen 
per april2016. 

Sammanfattning 
Förvaltningens månadsuppfåljning per april visar på ett O-resultat vid årets 
slut. Vård och omsorg får äldreprognostiserarett underskott som dock vägs 
upp av ett överskott inom framfår allt insatser enligt LSS. 

Underskottet inom vård och omsorg om äldre beror framfår allt på högre 
kostnader får köp av hemtjänst på grund av fler brukare men också på en 
högre omsorgsplisindex (O PI) än fårväntat vilket också påverkar kostnaden 
får köp av äldreboende av Attendo. 

Den positiva prognosen på LSS-sidan beror till stor del på lägre kostnader 
får köp av boendeplatser. 

Beslutsunderlag 
- Månadsuppfåljning per aplil 2016, daterad 2016-05-31 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

Dnr 2015/00014 

Förslag till möjliga besparingar inom färdtjänst 

Ändring av regelverk och egenavgift för färdtjänst i Håbo 
kommun 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fi·ån och med 2016-10-01 
reglera antalet färdtjänstresor till maximalt 200 stycken per år. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta, att med start 2016-10-01 höja egenavgifterna får färdtjänst 
enligt följande: Lägsta nivån höjs fi·ån 35 kr till40 kr. 

Högsta nivån höjs fi·ån 105la till l 50 kr 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inldudera de ändrade reglerna i 
Riktlinjer får färdtjänst och riksfärdtjänst 

Sammanfattning 
Förvaltningen har fått i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att utreda 
möjligheterna till bespmingar inom färdtjänst. 

I den bifogade utredningen beslaivs nuvarande regelverk och den 
granskning förvaltningen gjort av färdtjänstresorna under 
tolvmånadersperioden mars 2015 - februari 2016. Nämnden föreslås 
begränsa antalet resor per år och resenär. Nämnden föreslås även att höja 
nuvarande egenavgifter. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslag innebär en bespating på motsvarande 300 tia-, alternativt 460 tia- på 
årsbasis jämfört med nuvarande regelverk Årets budget och aktuellt resande 
innebär dock fortsatt en minusprognos får innevarande år. 

De ekonmniska konsekvensema är baserade på hur nuvarande resenärer 
reser, vilket är föränderligt. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-20, dolc.m 2016.1750. 
- Utredning av möjliga besparingm· inom färdtjänst, dok.m 2016. 1657. 

Beslutet skickas till: 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommlmala handikapprådet 
A v delningen får stöd till vuxna 
Bålsta taxi 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 52 

Riktlinje, våld i nära relationer 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

Dnr 2016/00036 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslagna riktlinjer för 
handläggning av våld i nära relationer ersätter tidigare styrdokument 
"Handlingsplan för våld i nära relationer". 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att riktlinjerna gäller från och med 
2016-07-01 och som längst fyra år. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsens föreslaifter och allmänna råd avseende våld i nära relationer, 
SOSFS 2014:4, trädde i lcraft i oktober 2014. Författningen är ett sammanhållet 
styrdokument för både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, utifrån 
brottsofferbestämn1elsen i 5 kap 11 § SoL (socialtjänstlagen). 

Förvaltningen har i samverkan med berörd personal tagit fram bifogade 
riktlin j er för att efterleva författningens krav på handläggning av vuxna inom 
målgruppen. 

Ett av leraven i föreskrifterna är att socialnämnden (läs vård- och omsorgs
nänmden) ska fastställa var i verksamheten ansvaret ligger att utreda, fatta 
beslut i och följa upp ärenden som gäller våldsutsatta. För att möta vatje unik 
individ med bäst kompetens föreslår förvaltningen att samtliga myndighets
utövande handläggare inom avdelningen för Stöd till vuxna ska kunna utreda 
våld. De föreslagna riktlinjerna läggs därmed fram för både socialnämnd och 
vård- och omsorgsnämnd. Dokumenten är identiska och nya riktlinjen finns 
även i socialnämndens diarium med dm 2016/00018 dok.nr 28019. 

Riktlinjerna föreslås ersätta tidigare handlingsplan, som nu är inakh1ell. Vid 
behov kommer mer detaljerade mtiner och checldistor att upprättas inom 
berörda enheter. 

Uppföljning 
Riktlinjerna ska följas upp senast inom fyra år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2016-05-30, dok.nr 2016.1776. 

- Riktlin j e, daterad 2016-0 5-31, dok. nr 2016.1646, SN 20 16/00018. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef for Stöd till vuxna 
Avdelningschef for Stöd till familj, barn och unga 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 53 Dnr 2016/00035 

Remiss - Redovisning av verkställighet av beslut fattade av 
kommunfullmäktige 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
verkställigheten av fi.1llmälctiges beslut och överlämnar rappmien till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmälctige beslutade 2016-04-04 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde i november 2016 
återkomma med en komplett lista och analys över verkställigheten av 
kommunfullmälctiges beslut från år 2010 till2015. Kommunstyreslen kansli 
behöver redovisningen senast l september 2016. Kommunstyrelsen kansli 
har per nämnd sammanställt en lista över alla fullmäktigebeslut under 
perioden som berör nämnden och begär nu ett underlag for att kunna 
åtenapportera till fullmälctige. För vård- och omsorgsnämndens del är det 
frågor som under perioden 2010-2014 hanterats av den tidigare social
nämnden. Men då fi·ågornas karaletär är sådana som nu ägs av vård- och 
omsorgsnämnden har forvaltningen valt att redovisa till denna nämnd. 

För nämndens del handlar det om fem beslut som samtliga har verkställts. 

Ärende 
Under pe1ioden 20 l 0-20 15 har komn1unfullmälctige fattat fem beslut som 
ska åtenapporteras. 

Beslut 1: Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-01 att ett äldreboende 
med 40 lägenheter ska byggas och ägas av Håbo kommun. Beslutet är 
verkställt genom att solängens äldreboende byggdes. Första inflyttning var 
l mars 2013 då 20 bmkare kom till Solängen. 

Beslut 2: Kommunfullmälctige beslutade 2010-11-15 att bifalla en motion 
kling färdtjänst och riksfärdtjänst som innebar att dåvarande socialnämnd 
fick i uppdrag att se över reglema for färdijänst samt utreda konsekvensema 
av att utöka gränsen for färdtjänst fi·ån 2 mil till 5 mil. Beslutet verkställdes 
genom att socialnämnden 2011-11-0 l beslutade att gränsen for färdtjänst 
utökades fi·ån 2 mil till6 mil. Nämndens beslut gäller från 2012-03-01. 

Beslut 3: Fullmälctige beslutade 2012-04-23 att bifalla en motion om att en 
medresenär ska få åka med en färdtjänstberättigad person utan extra avgift 
altemativ reducerad kostnad. Beslutet är verkställt från och med l juni 2012 
då en medresenär får medfolj a kostnadsfi·itt. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

Beslut 4: Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29 att uppdra till 
dåvarande socialnämnd att i samband med nämnden budget för år 2014 
beakta möjligheten att inrätta ett demensteam inom socialförvaltningen. 
Beslutet är verkställt och ett demensteam startade i oktober 2014. 

Beslut 5: Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 att uppdra till 
socialförvaltningen att utreda möjligheten att införa en LSS-peng inom 
daglig verksamhet i syfte att ge brukaren en stöne valfrihet. En utredning 
presenterades på dåvarande socialnämndens sammanträde den 6 maj 20 14 
där nämnden beslutade att inte upphandla daglig verksamhet enligt Lagen 
om offentlig upphandling (LOU) och inte heller införa kundval enligt Lagen 
om valfrihet (LOV). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2016-05-11, dok.nr 2016.1674. 

- Missiv, daterad2014-04-15, dok.m KS 66917. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 54 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

Dnr 2016/00008 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegations
besluten får perioden 2016-02-15- 2016-05-30 är redovisade. 

Sammanfattning 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen 
alla beslut som fattats med stöd av delegation. Detta sker dels mtmtlig av 
avdelningschef och dels finns besluten sammanställda i den pärm som ftm1s 
med på sammanträdet och som kan studeras individuellt. 

Då pä1m med delegations besluten, får pelioden 2016-02-15- 2016-03-22 
och 2016-03-22- 2016-04-15 inte var med på föregående sammanträde 
redovisas dessa istället på nämndens sammanträde i juni. 

Således redovisas delegationsbeslut får tre perioder från och med 2016-02-
15 till och med 2016-05-30. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2016-05-30, dok.m 2016.1769. 

- Sammanställning från verksamhetssystemet Treserva (selcretess) 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

Dnr 2016/00027 

Bålsta FBC Mix, ansökan om föreningsbidrag för år 2016 

Beslut 

l . Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 20 000 laonor i 
föreningsbidrag, till limebandylaget Bålsta FBC Mix för år 2016. 

Sammanfattning 
Innebandylaget B j örnarna startade år 2012 för personer med utvecklings
stötning. Laget har nu bytt namn till Bålsta FBC Mix eftersom det namnet 
mer beskriver laget- en mix av åldrar och kön. Laget består av 20 aktiva 
spelare i åldrarna 13-3 8 år. Laget har nu två träningstider i veckan och 
närvaron på träningarna är mycket god. 

Laget är i behov av bidragsgivare för att ha möjlighet att spela inneband y, 
detta eftersom spelarna själva inte har egna ekonomiska möjligeter till att 
betala sina utgifter för träning och matchspel samt därtill hörande övriga 
kostnader. En stor del av bidraget används till transportkostnader. 

Ärendet 
Förvaltningen vet att limebandylaget har en mycket positiv inverkan på de 
personer som har valt att spela och träna innebandy. Laget har blivit mycket 
välgörande och mycket uppskattat. Förvaltningen föreslår därför till vård
och omsorgsnämnden att bevilja föreningen det önskade bidraget på 20 000 
laonor att användas uteslutande till spelarna i Bålsta FBC Mix. 

Beslutsunderlag 
Tj änsteslaivelse, daterad 2016-04-13, dok. m 2016.1612 

- Ansökan med bilagor, daterad 2016-03-08, dok.m 2016.1603. 

Beslutet skickas till: 
Bålsta FBC Mix 
Ekonomiadministratör 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 56 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-14 

Dnr 2016/00030 

HSO Håbo Handikappförbund, ansökan om föreningsbidrag för 
år2016 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå HSO Håbos ansökan om 
fåreningsbidrag får år 2016. 

Sammanfattning 
Handikappfåreningamas samarbetsorgan HSO i Håbo är en så kallad paraply
organisation med 14 handikapporganisationer som medlemmar. HSO har till 
uppgift att främja samarbetet och samordningen inom handilcapprörelsen, 
infannera om funktionsnedsättning och funktionshinder, bevaka inh·essen som 
är gemensamma får personer med funktionsnedsättning samt verka får fasta 
arbetsfmmer med samhällsorgan, övriga föreningar och organisationer. 

F öreningens mål får år 2 O 16 är fmisatt arbete med ovan frågor där även planer 
på ett nytt Stmmöte ingår. HSO kommer att delta på Håbo Festdag med eget 
marlenadsstånd där man presenterar HSO Håbo och de fjorton fåreningarna och 
deras verksamhet. Syftet med deltagandet är att sptida information om 
handikapprörelsen och de funktionsnedsattas situation i samhället. 

Fullmäktiges antagna policydokument - Full delaktighet i Håbo 2016-2018- är 
ett viktigt dokument som HSO kommer att använda i arbetet med att fårbättra 
de funktionsnedsattas situation. 

HSO ansöker om 15 000 laonor. 

Ärende 
HSO har budgeterat får 19 050 laonor får år 2016 imälcnat det tänkta 
fåreningsbidraget på 15 000 laonor. Resultaträleningen visar att HSO har 
26 715laonor i likvida medel. Någon berättelse om hur dessa 26 715 laonor 
är tänkt att användas finns inte med i ansölcningshandlingama. 

Förvaltningen bedömer att fåreningen kan klara sin budget får år 2016 med 
de lilcvida medel som fåreningen redan har. Förvaltningen fårslår därfår till 
vård- och omsorgsnämnden att avslå ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-27, dolc.m 2016.1762. 

- Ansökan med bilagor, daterad 2016-02-15. 

Beslutet skickas till: 
HSOHåbo 
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