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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 

Dnr 2016/00022 

Lägesrapporter och Information från förvaltningen 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden tackar for presentation och information. 

Föredragningar 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska infmmerar om projektgruppens pågående 
arbete for samverkan vid in- och utskrivningar i slutenvården. 

Erik Johansson, ny avdelningschef for Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
presenterar sig for nämnden. 

Ordforande Lisbeth Bolin återger infmmation om målbild och strategi for 
effektiv och nära vård år 2030- for ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion. 

Informationspunkt 

Samverkansgruppen hade inga synpunkter på de ärenden nämnden har att 
besluta om på dagens sammanträde. 

Dagsrapport: På korttidsboendet är det fullt, men inga extema platser behövs 
köpas just nu. Tre väntar på somatiskt boende, varav en kommer flytta in snart. 
Fem väntar på demensboende. 

Helene Kos är anställd som ny enhetschef i Hemtjänsten. 

Lägesrapport nya äldreboendet vid Kyrkcentrum, kommunstyrelsen har beslutat 
att avbryta upphandlingen och uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att 
återkomma med forslag på hur boendet skulle kunna genomforas med egen eller 
kommunkoncemgemensam ägandeform. 

Region Uppsala och länets kommuner ska teckna en överenskommelse oin att 
hjälpa vissa bam i länet som drabbats av Försäkringskassans hårdare praxis till 
assistans. 

Presentation över inbjudna tjänstemän till nämndens möten under året 2018. 

Ny upphandling av fårdtjänst har inletts. Förvaltningen har fått in synpunkter 
från båda råden KPR och KHR. 

Destiny Care, utforare i hemtjänsten har lämnat in sin uppsägning. 

Solängens äldreboende har fått pris i form av Guldtanden. 

För att säkerställa att inbjudan sprids, och når alla som utfart ett frivilligt arbete 
for våra äldre, kommer socialchef att påminna om inbjudan på rådens, KPR och 
KHR, möten under år 2018. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 78 

Månadsuppföljning per oktober 2017 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 

Dnr 2017/00021 

l .  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
budgetuppföljning per oktober 2017. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett prognostiserat överskott om ca 3,4 
miljoner honor får 2017. Det är ett fårbättrat resultat med ca 900 tla 

jämfört med föregående prognos. De stora fårändringarna är att kostnaderna 
får köpt vård är lägre än tidigare samtidigt som kostnaderna får personlig · 

assistans har ökat. 

Det är bekymmersamt att den kommunala hemtjänsten redovisar ett stort 
underskott även får 2017. Verksamhetens avdelningschef har tagit initiativ i 
denna fråga och kommer tidigt 2018 att redovisa en handlingsplan får en 
budget i balans inom den kommunala hemtjänsten. 

Beslutsunderlag 
Tjänstesluivelse, daterad 2017-11-24, dok.m 2769. 

- Månadsuppföljning oktober 2017, daterad 2017-11-27. 

JUSTERARE 
,---

iJ� 161 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 79 Dnr 2016/00049 

Uppföljning, avser nya ersättningsmodellen inom hemtjänstens 
kundval 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga fårvaltningens rapport till 

handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har, i enlighet med vård- och omsorgsnämndens beslut 2017-04-04 
§ 32 efter fårsta månaden med ny ersättningsmodell inom kundvalet genomfort en 
uppfåljning av de ekonomiska effekterna av ändringen. 

Ärende 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-01-1 O § 3 att ändra ersättningsmodell 
inom hemtjänstens kundval från att ha baserats på utfård tid till att istället utgå 
från den biståndsbedömda tiden. 2017-04-04 § 32 beslutades om ytterligare tillägg 
i de nya avtalsvillkoren och fårvaltningen fick även i uppdrag att efter fårsta 
månaden göra en uppfåljning av modelländringens ekonomiska konsekvenser får 
såväl utfårare som beställare. 

Ändringarna trädde efter fårseningar i kraft l oktober och fårvaltningen har nu i 
detalj får varje utfårare tagit fram dels korrekt ny faktura får oktober, och dels en 
fiktiv faktura som den skulle sett ut i oktober om modellen inte ändrats. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förvaltningens totala kostnader som beställare har får oktober månad varit mellan 

l 05 och 185 th högre än i den tidigare ersättningsmodell en. På grund av 
systemändringar går inte beloppet att ange exakt, men det ligger sannolikt i nedre 
delen av spanneC Detta utgör mindre än 5 % av månadens totala kostflad får köp av 
hemtjänst. 

Ändringarna trädde efter fårseningar i kraft l oktober och den bedömning 
fårvaltningen gör efter fårsta månaden är att uppdraget att genomfåra en så 
kostnadsneutral ändring som möjligt, får såväl beställare som utfårare, har lyckats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-23, dok.m 2767. 

- Utredning, uppfåljning, daterad 2017-11-23, dok.m 2768. 

Protokollsanteckning 
Fortsättningsvis kommer nämnden kontinuerligt få rappolier i samband med bland 
annat delårsbokslut och årsredovisning. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 

Dnr 2017/00023 

Rapport, kvartal 3 år 2017, Ej verkställda gynnande beslut 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
rapport av verkställighet av beslut enligt socialtjänstlagen och LSS till 
konm1tmfullmäktige och kommunens revisorer får kännedom. 

Sammanfattning 
Socialnänmderna är skyldiga att anmäla till Inspektionen får vård och 
omsorg (IVO) om beviljade insatser inte har blivit verkställda i tid enligt 
socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

Rappmiering sker även av ärenden som tidigare blivit redovisade som ej 
verkställda, men som under perioden har verkställts. 

Inom kvartal tre har sammanlagt fyra beslut om kontaktpersoner enligt SoL 
rapporterats som ej verkställda samt ett (l) beslut om permanent bostad. 
Enligt LSS har sju (7) beslut rapporterats gällande kontaktpersoner som ej 
verkställts i tid, samt nio (9) beslut om boende med särskild service får 
vuxna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-30, dok.nr 2717. 

- Rapport, daterad 2017-10-30, dok.nr 2719. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 81 Dnr 2017/00051 

Attesträtt och attestförteckning, år 2017 och 2018 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge vård- och omsorgsnämndens 
ordfårande attesträtt under år 2018 med ansvarskodsintervallet 
70000000-70000000 kopplat till verksamhetskodsintervallet l 0800-
10800. 

2. Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschef attesträtt 
under år 2018 med ansvarskodsintervallet 70000000-79999999 kopplat 
till verksamhetskods-intervallet 10800, 13800, 5 0000-57999. 

3. Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschef rätt att 
delegera attesträtt till budgetansvariga i organisationen. 

Sammanfattning 
Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunen ekonomiska 
transaktioner ska godkännas får att en tillräddig intern kontroll ska 
upprätthållas. En1igt reglementet beslutar nämnderna om attestanter men 
delegerar också till förvaltningschef att besluta om attestanter utifrån 
budgetansvaret i organisationen. Nämnden ansvarar får att attestreglementet 
följs och att en aktuell fårteclrning finns över utsedda attestanter. 

Aktuell attestfårteclrningen upptar både attestanter som utses av vård- och 
omsorgsnämnden och attestanter som utses av fårvaltningschefen. Aktuell 
attestfårteclrning fårvaras på socialförvaltningen där det framgår vilka 
befattningshavare som har attesträtt, namn samt beloppsgräns. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 
Uppföljning att attesträtten följs sker genom intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-27, dok.m 2771. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 

Dnr 2017/00050 

Inriktning, framtagande av Äldreplan för perioden 2019-2022 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till forvaltningen att 
under år 2018 arbeta fram en Äldreplan med den inriktning som få reslås 
i tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
Håbo kommun är en av de kommuner i landet där andelen invånare över 80 år 
ökar mest den kommande l 0-årsperioden. 

Syftet med en Äldreplan är att skapa en långsiktig handlingsberedskap for att 
möta utvecklingen av de äldres livssituation i Håbo kommun. Vid framtagandet 
av Planen är det viktigt att så många intressenter som möjligt får komma till tals i 
diskussioner om den framtida äldreomsorgen i Håbo kommun. 

Äldreplanen arbetas fram under år 2018 och antas av vård- och omsorgsnämnden 
på fårsta sammanträdet år 2019. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-27, dok.m 2770. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 

Dnr 2017/00030 

Fyllnadsansökan, Intresseföreningen Pornona ansöker om 
föreningsbidrag år 2017 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 20 000 leronor i 
fOreningsbidrag i form av fyllnadsbidrag till Intressefåreningen 
Pornona får år 2017. 

Sammanfattning 
Intressefåreningen Pornona ansöker om ett fyllnadsbidrag får år 2017 

på 20 000 leronor får att kunna fortsätta med underhållning och 
kaffeservering samt bokning av artister under våren 2018. 

Ärende 
Nämnden ser mycket positivt på vad fåreningen gör får de boende på 
Pomona, att de boende får en meningsfull samvaro, dels genom 
underhållning och dels genom olika festligheter och resor. 

Intressefåreningen Pornona fick i våras avslag på sin ansökan om 
fårenings-bidrag på 30 000 leronor med anledning av att fåreningen då 
visade ett plusresultat samt cirka 48 000 leronor i eget kapital per den 31 
december 2016. 

Nämnden hänvisade dock i sitt beslut att fåreningen var välkommen att 
göra en så kallad fyllnadsansökan till hösten om det visade sig att 
fåreningens kapital inte räcker fOr att fårboka artister och aktiviteter 
som ska ske under våren 2018. 

Ekonomi 
Föreningens delårsresultat per 31 augusti 2017 visar ett kapital på cirka 

29 000 tusen leronor och per den 31 december 20 l 7 visar fåreningen ett 
prognostiserat kapital på cirka 9 000 leronor. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslcrivelse, daterad 2017-11-28, dok.m 2779. 
- Ansökan daterad 2017-11-27 

Beslutet skickas till: 
Intressefåreningen Pornona 
Ekonomiadministratör 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 84 Dnr 2017/00003 

Redovisning av delegationsbeslut år 2017 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegations
besluten får perioden 2017 - l  0-18 - 2017-12-11 är redovisade. 

Sammanfattning 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen 
alla beslut som fattats med stöd av delegation. Dessa finns sammanställda i 
den pärm som finns med på sammanträdet och som kan studeras 

individuellt. Viss redovisning kan också ske muntligt i särskilda fall. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 

Dnr 2015/00037 

Övriga frågor- Granskningsrapport och Plansamråd 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden tackar for informationen att forvaltningen 
redan nu beaktar de frågeställningar som tas upp i rapporten. 

2. Vård- och omsorgsnämnden ger forvaltningschef i uppdrag att lämna ett 
yttrande om detaljplanens ändringar påverkar nämndens verksamheter. 

Granskningsrapport Äldreomsorgens framtidsplanering 
Granskningens syfte och revisionsfrågan var att översiktligt bedöma om vård- och 
omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen har en ändamålsenlig planering och 
underlag for att möta de ökande behoven inom vård och omsorg kommande år och 
på lite längre sikt. 

• Granskningen indikerar att det finns en planering men att den kan utvecldas 
och aktualiseras innehållsmässigt och pedagogiskt. Förvaltningschef 
meddelar att redan nu beaktas de frågeställningar som tas upp i rapporten. 

Samråd för ändring av detaljplan för Ullsjöns Företagspark 
Bygg- och miljöforvaltningen har, på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott, 
upprättat ett forslag till ändring av detaljplan for Bista 1:15 9 m.fl., Lillsjöns 
fåretagspark Förslaget till ny detaljplan ställs ut på samråd från den l december 
till och med den 22 december. 

• Vård- och omsorgsnämnden anser att nämnden borde lämna ett gemensamt 
yttr(!nde, om det visa:r_sig att detaljplanens ändringar påverkar nämndens 
verksamheter. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

12(12) 


	Närvarande
	Anslagsbevis
	Innehållsförteckning
	§ 77 - Information
	§ 78 - Månadsuppföljning
	§ 79 - Uppföljning
	§ 80 - Rapport
	§ 81 - Attesträtt
	§ 82 - Äldreplan
	§ 83 - Föreningsbidrag
	§ 84 - Delegationsbeslut
	§ 85 - Övriga frågor



