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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 73 Dnr2048 

Fastställande av dagordning 

Beslut Vård- och omsorgnämnden beslutar att godkänna 
dagordningen. 

Sammanfattning 
Ärende- 2016/00054 Personligt ombud, redovisning år 2016 samt ansökan 
år 2017 - lyfts ut ur dagordningen med anledning av att vård- och omsorgs
forvaltningen i Enköpings kommun inte fick ärendet fårdigt till kvällens 
sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordfårande Lisbeth Bolin (C) frågar om vård- och omsorgsnämnden kan 
fastställa dagordningen och finner att så sker. 
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4(18) 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

I<OMMUN 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 74 Dn r 2016/00022 

Information från förvaltningen 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar for informationen. 

Sammanfattning 
Teknikprojektet 2016 inom vård- och omsorg fas l är nu ldart och korinner 
att avslutas. Ny fas 2 kornmer att påböljas for år 2017 och då med fem ·· 
områden for teknisk utveclding inom vård- och omsorg. 

Kommungemensam projektutbildning pågår just nu får nyckelroller såsom, 
projektbeställare, projektledare och projektdeltagare. 

Håbo kornmun har meddelat Landstinget om att intresse inte längre finns att 
fortsätta avtal får Palliativa enheten och Westerlundska Re ha b år 20 l 7. 

Men anledning av den tvist som pågått gällande Westerlunska Rehab har nu 
Landstingsstyrelsen beslutat att återbetala l ,5 miljoner kronor till 
kommunerna Enköping och Håbo, hur pengama fordelas mellan 
kommunerna är ännu inte klart 

Sociaiforvaltningen har tillsammans med Hyresgästforeningen besiktigat 
alla forvaltningens lägenhetstyper. Hyresgästfåreningen ska nu bedöma om 
forvaltningen ligger på rätt hyresnivå. Förvaltningen ska ingå 
forhandlingsordning med Hyresgästfåreningen från och med år 2017. 

Biståndshandläggare F rida Herman kornmer att i konsultuppdrag bli 
tillforordnad enhetschefpå solängen från 2016-12-19 och fram till 
september 2017. 

Redogörelse efter partsamverkan. Förvaltningens övergripande 
samverkansgrupp Sacsam lämnade inga synpunkter på de ärenden nämnden 
har att besluta om på dagens sammanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

/f; l Ul-l 

i. 

5(18) 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 75 Dnr 2015/00016 

Höjd avgift för fotvård 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen 
för inhämtande av rådens synpunkter kring förvaltningens kompletterande 
skrivning i utredningsdokumentet-Kommunens självkostnader. 

Sammanfattning 
I kommunen finns flera privata utförare av fotvård. I utredningen föreslås att 
priserna i den kommunala fotvården anpassas till de pliser som råder på den 
privata marknaden i syfte att inte snedvrida eller hämma konkurrensen. Förslaget 
innebär en prishöjning för personer över 65 år med 120 kronor per behandling och 
för personer under 65 år blir det en prisölaring med 160 kronor per behandling. 

Ärendet har varit på remiss hos Kommunala Pensionärsrådet och hos 
Handikapprådet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande, från kommunala pensionärsrådets arbetsutskott, 2016-11-27. 

- Yttrande, från HSO och Anhörigföreningen, daterad 2016-12-0 l. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-10, dok.m 2005. 
Utredning kring avgift för fotvård, dok.m 2002. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Förvaltningens förslag är att vård- och omsorgsnämnden föreslår kommun
fullmäktige att fastställa avgiften för fotvård till 480 leronor per ordinarie 
behandling för personer över 65 år och till 520 kronor per behandling för personer 
under 65 år att gälla från den15mars 2017. 

Eva Staake (S) yrkar på återremiss med motiveringen att Pensionärsrådet och 
Handikapprådet inte fått möjlighet att yttra sig över förvaltningens kompletterande 
skrivning i utredningsdokumentet m 2002 - Kommunens självkostnader. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 

Därmed faller övliga förslag och yrkanden utan prövning. 

Beslutet skickas till: 
Remiss till Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott för yttrande 
Remiss till Kommunala Handikapprådets arbetsutskott för yttrande 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 76 Dnr 2016/00049 

Ändrad ersättnings- och avgiftsmodell inom hemtjänsten 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt forvaltningen att ta fram 
ändrade avtalsvillkor for kundvalet med ersättningsmodell utifrån 
biståndsbedömd tid. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till forvaltningen 
for att mer pedagogiskt fortydliga utredningen och därefter lä1nna ärendet på 
ny remiss till kmnnmnala pensionärsrådet 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ärendet återkornmer till nämnden for 
beslut till ett extra insatt sammanträde den 10 januari 2017. 

Sammanfattning 
Dagens avgifter inom hemtjänsten baseras på utfård tid, liksom ersättningen till 
kundvalsutforare. Förvaltningen foreslår nu att avgifterna istället baseras på 
biståndsbedömd tid for att uppnå ökad kvalitet och ökat individfokus. 

Förslag på nya avgifter omfattar även ledsagning, som varit kostnadsfri for 
brukaren i ett par år. A vlösarservice, upp till l O timmar per månad, foreslås även 
fortsättningsvis vara avgiftsfri och icke biståndsbedömd. 

Förvaltningen bedömer att ändling av avgifter till brukaren och ändring av 
ersättning till utforaren hör samman och ber om uppdraget att ta fram nya 
avtalsvillkor baserad på biståndsbedömd ersättningsmodelL 

Beslutsunderlag 
Yttrande, från komnmnala pensionärsrådets arbetsutskott, 2016-11-28 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-1 7, dok .id 2013. 

- Utredning, daterad 2016-11-17, dok.id 2014. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Förvaltningens forslag är att vård- och omsorgsnämnden beslutar att foreslå 
kornmunfullmäktige att besluta om nya avgifter for hemtjänst i enlighet med 
forvaltningens forslag. 

Efter avslutad foredragning från forvaltningen som gav nämnden en tydligare 
innebörd och forståelse till fårslaget, foreslår Eva Staake (S) att ärendet 
återremitteras for att mer pedagogiskt fortydliga skrivningen i utredningen och 
därefter lämnar ärendet på ny remiss till kommunala pensionärsrådet 

Beslutsgång 
Ordforande Lisbeth Bolin (C) frågar om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 
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HÅBO 
!<OM MUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 76 Dn r 2016/00049 

Därmed faller övriga förslag och yrkanden utan prövning. 

Ordförande förslår att ärendet återkornmer till nämnden för beslut till ett 
extra insatt sammanträde den 10 januali 2017 och finner att nämnden 
godkänner förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Socialförvaltningen, för åtgärd 
Remiss till kommunala pensionärsrådet för yttrande 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 77 Dnr 2015/00014 

Ändring av tidigare beslutad begränsning av färdtjänstresor 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att, med ändring av tidigare beslut 
2016-06-14 § 51, tills vidare behålla möjligheten till oreglerat antal 
färdtjänstresor. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-06-14 § 51 att reglera antalet 
färdtjänstresor till maximalt 200 resor per person och år. 

Beslutet fattades mot bakgrund av en genomgång av samtliga färdtjänstresor 
under en 12-månadersperiod som visade att mindre än 3 %av resenärerna reste 
mer än 200 gånger per år och att en begränsning skulle minska kostnaden för 
betalda färdtjänstresor med 150 tla årligen, utifrån senaste årets volymer. 

Dock fick förvaltningen i efterhand kunskap om att vmje fordon inom Bålsta 
taxi (i dagsläget 21 taxibilar) skulle behöva utrustas med en handenhet som 
kan läsa av färdtjänstkortet och varje enskild förare (i dagsläget 35 förare) 
skulle behöva en inloggning för att sköta utrustningen. 

Mot bakgrund av detta skulle kostnaden för det ändrade regelverket bli större 
än den tilltänkta bespmingen. Därför föreslår förvaltningen nu till vård- och 
omsorgsnämnden att åte1ia beslutet 2016-06-14 § 51 och istället behålla 
möjligheten till oreglerat antal färdtjänstresor. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2016-11-16, dok. nr 20 Il. 

Beslutet skickas till: 
Bålsta Taxi AB 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 78 Dnr 2016/00024 

Månadsuppföljning oktober 2016 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna forvaltningens 
månadsuppfoljning per oktober 2016. 

Sammanfattning 
Prognosen for vård- och omsorgsnämnden är ett underskott vid årets slut om 
3 230 tkr. Järnfort med delårsbokslutet per augusti är det ett forsänu·at 
resultat med ca 400 tkr. De största underskotten finns inom köp av 
hemtjänst och hemtjänst i egen regi. Inom området färdtjänst finns ett 
underskott om drygt l 200 tkr. Underskottet for köp av hemtjänst beror i 
huvudsak på ökade volymer. 

I forvaltningen pågår ett arbete med att se över biståndsbedömningarna for 
att se om det finns kvalitetsbrister och/eller effektiviseringsmöjligheter. Det 
pågår också ett arbete med att se över avtalsvillkoren for kundvalsutforama 
samt kontrollsystemen for imegistrerad tid. 

Inom den kommunala hemtjänsten pågår ett arbete med att identifiera 
effektiviseringar och det finns en åtgärdsplan fOr att lemma optimera och 
effektivisera planeringen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-17, dok.m 2016 

- Månadsuppfoljning Budgetuppfoljning per den 31 oktober 2016. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 79 Dnr 2015/00056 

Svar på motion -Avskaffa avgiften för trygghetslarm 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som svar på kommunstyrelsens 
remiss om avskaffandet av avgiften får trygghetslarm, yttra sig i enlighet med 
förvaltningens tjänsteskrivelse och föreslå avslag på motionen. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har i november 2015 lämnat in en motion om att avskaffa 
avgiften får trygghetslatm. Förvaltningen föreslår att avgiften inte avskaffas och 
hänvisar till den avgiftsbedömning som innebär att brukare utan betalningsförmåga 
kan bli helt avgiftsbefriade. 

Ärende 
Sverigedemokraterna yrkar i sin motion att "den avgift som brukare av trygghetslarm 
i Håbo kornmun får närvarande erlägger ska avskaffas." Man önskar att trygghets
larmet är fortsatt biståndsbedömt, men att avgiften avskaffas eftersom den kan hindra 
någon med svag ekonomi från att ansöka om den nödvändiga hjälp som ett larm kan 
innebära. 

Bakgrund 
När året är slut kornmer ungefår 280 brukare att ha haft trygghetslarm någon gång 
under året. Det är en viktig och välanvänd insats. Enligt 8 kap socialtjänstlagen får 
kommunen ta ut skäliga avgifter får bland annat hemtjänst. I Socialstyrelsens 
genomlysning 2014 av alla Sveriges kornmuners avgifter inom hemtjänsten var 
medianavgiften får trygghetslmm 200 kr. Enbart 5 % av kommunerna i landet hade 
ett avgiftsfritt larm. Några av kommunerna höll trygghetslarmet utanfår maxtaxan. 
En del kommuner tog extra betalt får installationen och 60 % av de kommunerna lät 
inte installationskostnaden inlduderas i maxtaxan. 

Förvaltningens bedömning 
I Håbo kommun är kostnaden får trygghetslarm en del av maxtaxan, vilket innebär 
att det får hemtjänst, inldusive larm, aldtig kan bli dyrare än 1991 kr per månad( år 
2016). Håbo har 200 kr i avgift, vilket alltså år 2014 var den vanligaste nivån i 
Sverige. Något som skiljerutHåbo kommun från många andra är däremot den 
mycket snabbt växande andelen äldre i kommunen. Detta innebär utmaningar får 
äldreomsorgen avseende såväl bemanning och kvalitet som ekonomi. 

I år redovisar förvaltningen ett stort underskott på köp av hemtjänst och varje ändring 
som innebär en minskad intäkt eller ökad kostnad behöver övervägas noga. 

Om avgiften får trygghetslarm avskräcker hjälpbehövande från att ansöka om, och ta 
emot, insatsen så är det ett problem. Trygghetslarm är en tidig och förebyggande 
insats samtidigt som den också är ett viktigt komplement får många brukare som 
även har andra hemtjänstinsatser. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON §)3t{ 19 

Den enskilde individens upplevelse och prioritering är svår att påverka, men för den 
med en verkligt låg ekonomi innebär kommunens avgiftsutredning att dessa personer 
är avgiftsbefriade. Ungefär 25% av brukarna inom hemtjänsten har full avgifts
reducering och betalar alltså ingenting alls. I och med den denna avgiftshantering 
bedömer förvaltningen att det hinder som besklivs i motionen i verkligheten inte är 
något stort problem. A v giftsutredningar besklivs nänme i särskilda riktlinjer. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I november månad är det 76 brukare som har, och betalar för, enbati ett trygghets
lann. Deras avgift utgör en intäkt för fårvaltningen på drygt 182 tlcr på ett år. 
Därutöver skulle, vid en avskaffuing av avgiften för trygghetslarm, minst ytterligare 
60 bnllcm·e (som idag har begränsade insatser men fullt betalningsutrymme) betala in 
200 ler mindre per månad till förvaltningen. Detta utgör ytterligare 144 tlcr på ett år. 

Till sist innebär sam1olikt en avskaffning av avgiften att ytterligare några brukare, 
som idag betalar maxtaxa, att kostnaden sjunker under maxtaxa och att förvalt
ningens intäkt därmed minskas ytterligare något. Uppskattningsvis är den ekono
miska effekten av en avskaffuing av avgiften på totalen mellan 360 och 400 tler. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslerivelse, daterad 2016-11-18, dok.m 2018 
Delegationsbeslut, remiss, daterad 2015-12-01, (KS 2015/000319) 
Motion från Sverigedemoleratema (SD), daterad 2015-11-1 O. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Staake (S) yrkar att ärendet återremitteras då förvaltningen inte har lämnat 
ärendet på remiss till kommunala pensionärsrådet och handikapprådet för 
synpunkter. 

Ordförande Lisbeth Bolin (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag 
och finner att ärendet avgörs idag. 

Därefter konstaterar ordförande Lisbeth Bolin (C) att det finns ett förslag till beslut 
och frågar om nämnden bifaller förvaltningens förslag och finner att så sker. 

Reservation 
Eva Staake (S), Helen Cranser (S), Maria Anneli (S) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 80 Dnr 2016/00037 

Svar på motion - Påbörja en projektering av ett nytt kortidsboende 
samt möjligheter till rehab lokaler 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att åtenemittera ärendet till fårvaltningen 
får remiss till kommunala pensionärsrådet 

Sammanfattning 
Till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 februari 2016lämnade social
demolaaterna i Håbo kommun, genom Eva Staake (S) och Agneta Hägglund (S), 
en motion där man fåreslog att kommunstyrelsen snarast skulle få i uppdrag att 
påbörja projekteringen av ett nytt korttids boende. 

I nuläget har fårvaltningen upphandlat fem leverantörer av korttidsplatser som kan 
avropas vid behov. Platserna finns inom 6 mils radie från Bålsta. Det betyder att 
det får närvarande finns tillgång till korttidsplatser utifrån behov som kan uppstå. 

Att bygga ett fristående korttidsboende med till exempel l O platser innebär relativt 
sett höga driftskostnader per plats framfår allt därfår att det behövs två 
nattpersonaL 

Förvaltningens bedömning är att det inte är ekonomiskt fårsvarbart att i dagsläget 
bygga alternativt hyra moduler får ett korttids boende. Behovet av korttidsplatser 
är också tillgodosett med den upphandling som nyligen genomfårts. 

Ärende 
Till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 februari 2016lämnade social
demolaaterna i Håbo kommun, genom Eva Staake (S) och Agneta Hägglund (S) 
in en motion där man fåreslog att kommunstyrelsen snarast skulle få i uppdrag att 
påbörja projekteringen av ett nytt korttidsboende. Man yrkade också att man i 
samband med projekteringen skulle undersöka möjligheterna till integrering av 
rehab lokaler. 

Den 29 april beslutade kommunstyrelsen på delegation att överlämna motionen 
till vård- och omsorgsnämnden får yttrande. 

Dåvarande socialnämnden beslutade den 30 september 2014, fårutsatt att 
kommunfullmäktige beslutade om ett budgettillskott till nämnden om 3 900 tla 
får 2015, att ett korttidsboende på Plommonvägen 6 skulle öppnasjanuari 2015. 
Den 25 maj 2015 beslutade kommunstyrelsen att avsluta ärendet då fårvaltningens 
bedömning var att behovet av korttidsplatser skulle Idaras under 2015 med de 
befmtliga platserna. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 80 Dnr 2016/00037 

I nuläget har fårvaltningen upphandlat fem leverantörer av korttidsplatser som kan 
avropas vid behov. Platserna finns inom 6 mils radie från Bålsta. Det betyder att 
det får närvarande finns tillgång till korttidsplatser utifrån behov som kan uppstå. 
Dock kan det naturligtvis vara så att någon eller några personer avstår från en 
plats man skulle behöva utifrån att det inte är lokalt i Bålsta. Det är dock också så 
att det i kommunens egen regi firu1s åtta korttidsplatser på Pornona och 3-4 
korttidsplatser får demenssjuka personer på solängens äldreboende. 

Förvaltningens bedömning är att det inkluderat de upphandlade korttidsplatserna 
finns tillräcldigt många platser. 

I det nya äldreboende som fårväntas vara ldart får inflyttning våren 2019 planeras 
får en särskild avdelning med 7-8 plaster får korttidsvård av personer med 
demenssjukdom 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Att bygga ett fristående korttidsboende med till exempel l O platser innebär relativt 
sett höga driftskostnader per plats framfår allt därfår att det behövs två 
nattpersonaL 

Produktionsmässigt är ett alternativ till att bygga att hyra moduler. Vid fårfrågan 
om produktionstiden får dessa som gjordes i augusti/september år 2016 blev 
svaret att det skulle ta 14-18 månader. 

Förvaltningens bedömning är att det inte är ekonomiskt fårsvarbart att i dagsläget 
bygga alternativt hyra moduler får ett korttidsboende. Behovet av korttidsplatser 
är också tillgodosett med den upphandling som nyligen genomfåtis. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-28, dok.nr 2036. 
- Kommunstyrelsen, delegationsbeslut 2016-04-29. 

Motion från socialdemokraterna i Håbo, daterad 2016-02-24. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Staake (S) yrkar att ärendet återremitteras då fårvaltningen inte i god tid har 
lämnat ärendet på remiss till kommunala pensionärsrådet och handikapprådet får 
synpunkter. 

Beslutsgång 
Ordfårande Lisbeth Bolin (C) frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet 
ska åtenernitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 

Därmed faller övriga fårslag och yrkanden utan prövning. 

Beslutet skickas till: 
Kommunala pensionärsrådet 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 81 D nr 2016/00008 

Redovisning december, delegation- och anmälningsärenden 

Beslut 

l . Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten 
får perioden 2016-10-31 - 2016-11-29 är redovisade 

Sammanfattning 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialfårvaltningen alla 
beslut som fattats med stöd av delegation. Detta sker dels muntlig av 
avdelningschef och dels finns besluten sammanställda i den pärm som finns med 
på sammanträdet och som kan studeras individuellt. Som ny rutin redovisas också 
dornar och beslut från andra myndigheter avseende bistånd och anmälningar. 

Redovisning av anmälningsärenden 

Nr 1756- Klagomål till IVO om ej verkställt beslut gällande kontaktperson 
Inspektionen får Vård och omsorg, IVO meddelar att dorn inte inleder någon tillsyn 
utan överlämnar ldagornålet till kommunen får vidare hantering. Kommunen har 
verkställt det gynnande beslutet om kontaktperson. 

Nr 1978- DOM, Överklagandet avslås rörande korttillsyn 
Förvaltningsrätten avslår överldagandet med att fastslå att det inte är visat att ldient 
är i behov av korttillsyn för att vara tillfårsälaad goda levnadsvillkor. 

Nr 1981 - DOM, överklagandet avslås rörande tillfälligt boende 
Förvaltningsrätten avslår överldagandet med att anse att behov inte finns får tillfälligt 
boende med tillgång till personal dygnet runt får att uppnå skälig levnadsnivå. 

Nr 1997- Lex Maria, fördröjd behandling av brännskada 
Inspektionen får Vård och omsorg, IVO har i beslut bedömt att vårdgivaren fullgjort 
sina skyldigheter och vidtagit samt planerar att vidta åtgärder får att hindra att något 
liknande händer igen. Därmed avslutar IVO ärendet. 

Nr 2004 - DOM, Ansökan om riksfärdtjänst två gånger per månad, tur och retur 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet mot bakgrund av att resenären får anses vara 
skäligen tillgodosedd med en resa tur och retur per månad får besök hos barn och 
barnbarn. 

Nr 2024- Lex Maria, risk för allvarlig vårdskada med lyft inom hemtjänst 
Inspektionen får Vård och omsorg, IVO anser att vårdgivarens slutsatser är 1irnliga 
och adekvata samt har vidtagit och planerar att vidta åtgärder får att hindra att 
felaktig hantering av lyft i samband med fårflyttningsmoment inom hemtjänsten inte 
händer igen. Därmed avslutar IVO ärendet. 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning uttagen ur verksamhetssystemet Treserva, selaetess 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 82 Dnr 2015/00046 

Sammanträdestider år 2017 för vård- och omsorgsnämnden och 
dess arbetsutskott 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesplanen for nämnden 
och dess arbetsutskott år 20 l 7. 

2. Vård- och omsorgsnämnden fastställer att huvudutskick av kallelser sker 
digitalt och att pappershandling är att betrakta som ett komplement. 

Sammanfattning 
Sammanträdesplanen är avstämd utifrån ekonomiavdelningens arbets
process avseende årsredovisning, delårsrappoti, delårsbokslut, månads
uppföljningar samt budget. 

• Nämnden sammanträder tisdagar start kl. 18:00, förmöten start ld. 17:00. 
• Arbetsutskottet sammanträder på måndagar start kl. 16:30. 
• Men den 27 febmari, 25 september och 4 december startar arbetsutskottet 

klockan 13:30 med anledning av kommunfullmäktige på kvällen. 
• Två tisdagar, den 2 maj och 5 juni startar arbetsutskottet klockan 9:00. 

stoppdatum Arbetsutskott Vård- och omsorgsnämnd 
23januali 30 januari 7 febmari 
20 febmari 27 febmali 7 mars 
20mars 27mars 4 aplil 
24 april 2maj 9maj 
29 maj 5 juni 13 juni 
21 augusti 28 augusti 5 september 
18 september 25 september 3 oktober 
16 oktober 23 oktober 31 oktober 
27 november 4 december 12 december 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2016-11-15, dok.nr 2010 

- Ekonomikalendern 

Beslutet skickas till: 
Berörda 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Dnr 2016/00053 

Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut, kontaktperson 
Dnr 8.8.1-4003/2016 

Beslut 

l. Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande till 
Inspektionen för vård och omsorg. 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, inkom 2016-11-23 med begäran om 
yttrande gällande ett kontaktpersonsbeslut som ej blivit verkställd inom lag
stadgad tid. IVO överväger att hos förvaltningsrätten ansöka om särskild avgift 
enligt 16 kap 6a§ Socialtjänstlagen i gällande ärende. Vård- och omsorgsnämnden 
yttrar sig därför om ärendet med beskrivning samt redogörelse om andra 
verkställda insatser i avvaktan på beslut om kontaktperson. 

Ärendebeskrivning samt beviljade insatser 
Den enskilde fick efter ansökan ett beslut 2015-02-19 enligt 4 kap l§ Socialtjänst
lagen i form av kontaktperson, med omfattning om tre (3) timmar per vecka. Den 
enskilde fick beslut med anledning av att hon upplevt sig isolerad då hon står 
utanför arbetsmarknaden utifrån sjukpension. Hon har bipolär diagnos och innehar 
kontakt med kurator samt psykiatri. 

2015-07-29 beviljades den enskilde arbetsmarknadsåtgärd/sysselsättning efter sin 
ansökan. Detta verkställdes inom kommunens sysselsättningsgrupp "Källan" 
inlduderande öppenvårdsbehandling. Omfattningen på insatsen var två (2) timmar 
per vecka. Syftet med insatsen var att motverka isolering genom socialt umgänge 
samt hjälp med struktur. Den enskilde valde sysselsättningsgrupp i form av 
simning i grupp. Beslutet giltigt till och med 2016-01-31. 

2015-08-03 med förlängningsbeslut 2016-01-29 beviljades den enskilde arbets
stödsinsats i form av daglig verksamhet. Syftet var att skapa meningsfull fritid och 
aktivitet. 

2016-01-31 bevilja des den enskilde arbetsstöd med kartläggning enligt IPS för att 
bryta isolering och förbättre måendet. Beslutet giltigt till och med 2016-08-31. 

2016-02-11 beviljades den enskilde boendestöd med omfattning om ett (l) tillfålle 
per vecka, för att motverka isolering, förbättra måendet samt få stöd i sin vardag. 
Ä ven denna insats beviljades i avvaktan på kontaktperson. Boendestöd fick i sitt 
uppdrag att bland annat hjälpa den enskilde att gå på promenader, åka bil samt 
handla. 

2016-07-11 tillsattes den enskildes beslut med kontaktperson som fungerar väl. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

17(18) 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 83 Dnr 2016/00053 

Redogörelse för skäl till dröjsmål med verkställighet 
Håbo kommun genomförde i årsskiftet 2015-2016 en fårändring gällande 
ansvariga utfårare får verkställighet av kontaktpersoner får vuxna. 

Ny utfårare utsågs som fick i uppdrag att rehytera och tillsätta kontaktpersoner 
får enskilda från 18 år och äldre. Syftet med fårändringen var att på silet underlätta 
rehytering av uppdragstagare då samma utfårargrupp även tillsätter ledsagare och 
personliga assistenter. Dock har byte av utfårare medfå1i en stor arbetsbelastning 
som tagit stöne tid i anspråk än beräknat. 

I samband med byte av utförare sågs även ersättningshitenema över, och beslut 
fattades att ersättning till kontaktpersoner skulle utgå enligt Sve1iges Kommuner 
och Landstings (SKLs) rekommendationer. Detta medförde att ett flertal av de 
redan befintliga kontaktpersonerna sade upp sina uppdrag då det får vissa innebar 
en minskning av ersättning. I sin tur ledde det till att flera enskilda stod utan 
verkställighet och rekryteringsarbetet blev än mer hävande. 

Det har i Håbo kommun en längre tid bakåt varit stora svårigheter att hitta 
uppdragstagare som kan matcha den enskildes önskemål och intressen. I vissa fall 
där verkställighet skett snabbare, har egna fårslag om uppdragstagare inkommit 
som har påskyndat processen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-06, dok. nr 2031. 
Journalutskrifter datum fr o m 2015-02-13 t o m 2016-11-22 
Beslut i enskilt ärende om kontaktperson 
Uppdrag till utfårare gällande beslut om kontaletperson 
Uppdrag till utfårare gällande boendestöd 
Uppdrag till utfårare gällande Källans sysselsättningsgrupp 

Beslutet skickas till: 
IVO, Inspelctionen får vård och omsorg 
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