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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTE RARE 

VON§ 88 Dnr 2019/00017 

Övriga frågor I godkännande av dagordning 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkätmer dagordningen. 

Sammanfattning 
Ordförande noterar att inga öv1iga frågor amnäls till dagens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna dagordningen och finner att 
så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 89 Dnr 2019/00016 

lnformationspunkt på nämnden 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Socialchef Mats Elgström Ståhl informerar 
De fackliga organisationerna Socsam har 20 19-08-26 tagit del av de ärenden 
nämnden har att besluta om på dagens sammanträde. Inga av dessa ärenden låg 
inom ramen för partsamverkan. 

Lokalförsöijning inom nämndens verksamhetsområden hålls under uppsikt genom 
regelbundna möten där förvaltningschef och avdelningschef för stöd till äldre och 
funktionsnedsatta samt kommunens lokalförsörjningschef träffas och går igenom 
behov och efterfrågan. Till dagens sammanträde finns inget nytt att rapportera om. 

Förvaltningen kommer till nämnden i oktober att presentera den fortsatta 
planeringen för funktionerna anhörigkonsulent och anhörigstrateg. 

Avdelningschef Erik Johansson informerar 
Byggprocessen av nya äldreboendet löper på enligt plan. Under hösten ska 

byggnationen sättas igång. 

Personalförmånen att köpa lunch på Pomona till självkostnadspris ( 45 kronor) 
upphör att gälla från och med 1 september 20 19. Dock är anställda som inte har 
lunchservering på den egna arbetsplatsen, till exempel personal från kommunhuset 
och landstingshuset, välkomna att äta lunch på Pomona, men då till det pris som 

kommunfullmäktige fastställde i december 20 18 för externa besökare. 

Avdelningschef Marie Rönnqvist Borneteg informerar 
Vid dagens möte är det totalt nio personer som väntar på plats på äldreboende och 
korttidsboende. Fem väntar på somatisk plats och fyra på demensplats. En person 
har väntat i mer än tre månader men har tackat nej vid ett erbjudande om plats. 
Förvaltningen köper just nu fyra demens platser och två somatiska platser. 

Avdelningschef Sandra Sabel informerar 
Nämnden har som anrnälningsärende tagit del av IVOs beslut gällande tillsynen av 
det systematiska kvalitetsarbetet (dm 20 18/00059). Avdelningschef tillägger att 
förvaltningen redan gör mycket inom området samt använder IV Os synpunkter i det 
f mtsatta arbetet, utmaningen är dock att få ihop arbetet mer systematiskt. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 90 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

Dnr 2019/00048 

Rapportering kvartal 2, ej verkställda gynnande beslut år 2019 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrandet i fonn av statistikrappmt 
till kommunfullmäktige och fullmäktiges revisorer för kännedom. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden är enligt kap. 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) och 
§ 28 h lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldiga att 

vmje kvmtal rapportera till fullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. 
Beslut som avses är biståndsbeslut enligt SoL och LSS som inte blivit 
verkställda inom tre månader från dagen för beslut. 

Ärendet 
Inom kvartal två har totalt 14 ärenden rapporterats in till Inspektionen för vård 
och omsorg. Två ärenden avser gynnande beslut enligt SoL och 12 ärenden 
enligt LSS. Dessa rapporteringar kan avse beslut som inte har verkställts, 

avbrott som skett i tidigare verkställigheter eller då verkställighet skett i 
tidigare rappo1terade ärenden. 

I förvaltningens yttrande framgår utförlig statistihapport om ärendena. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, har rätt, i enlighet med 28 a § LSS 
och 16 kap 6a § SoL, att ansöka om utdömande av särskild avgift hos 

förvaltningsrätten i de ärenden det dröjt oskäligt lång tid att verkställa beslut 
för enskild. 

I fyra pågående ärenden har vård- och omsorgsnämnden yttrat sig till 
domstolen och inväntar nu domslut. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4098, daterad 20 19-08-14 
- Yttrande, ej verkställda beslut kvartal 2, nr 4097, daterad 2019-08- 12 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga yrkanden lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna rappmien och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges revisorer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 91 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

Dnr 2019/00056 

Remissvar - Motion, kostnadsfria resor för våra pensionärer 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens yttrande som sitt eget 
och överlämnar yttrandet till kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning 
I en motion från Agneta Hägglund, socialdemokraterna, föreslås att Håbo kommun 
inför kostnadsfria resor under lågtrafik för samtliga kategorier pensionärer. Vid 
kommunstyrelsens arbetsutskott 20 19-03-04, beslutades åtenemiss för inhämtande 
av yttrande från bland andra vård- och omsorgsnämnden. 

Ärendet 
Redan i september 20 1 7 inkom socialdemokraterna med en motion om att Håbo 

kommun ska tillhandahålla tätortskort för bussresor för kommunens pensionärer till 
en självkostnad av 100 kronor per månad. Kommunstyrelsen kansli genomförde en 

utredning kring vilka effekter ett subventionerat busskmt kan få och remitterade 
utredningen till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Vård och omsorgsnämnden 
föreslog då att motionen om subventionerade bussresor för pensionärer skulle avslås. 
Med hänvisning till att det inte skulle minska färdtjänstkostnadema och att 
kommunen de kommande åren kommer att ha stora ekonomiska utmaningar. 

Den nya motionen om kostnadsfria resor för våra pensionärer där socialdemokraterna 
föreslår - "Att Håbo kommun ska införa kostnadsfria resor under lågtrafik för samtliga 
kategorier pensionärer", bygger i princip på samma förutsättningar som den tidigare 
motionen, om subventionerade resor till pensionärer. Därför anser förvaltningen att 
kommunstyrelsens kanslis utredning daterad 20 18-03- 12 fmtfarande kan gälla som 
underlag till detta yttrande om kostnadsfria resor. 

I utredningen konstateras att man kan subventionera resor för en viss grupp, till 
exempel pensionärer, utan att bryta mot likställighetsprincipen i kommunallagen. 

En viktig slutsats i utredningen är enligt förvaltningens mening att bussresor endast 
i begränsad omfattning kommer att minska kostnaderna för färdtjänst eftersom 
förutsättningen för färdtjänst är att man inte kan resa med kollektiva färdmedel. 

Förvaltningen kan därför på goda grunder anta att kostnadsfria resor för pensionärer 

skulle innebära kostnadsökningar för kommunen. I en tid där alla prognoser från 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och andra aktörer pekar mot att de fem till 
tio kommande åren kommer kommunerna ha stora ekonomiska utmaningar. Utifrån 
nämnda förutsättningar är det enligt förvaltningens bedömning inte rimligt att 
lämna något annat svar än att motionen ska avslås. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 91 Dnr 2019/00056 

Ställningstagande 
Föreslå kommunfullmäktige att motionen om kostnadsfiia resor för våra äldre ska 

avslås. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse m 4 1 1 1, daterad 20 19-08- 16 
- Vård- och omsorgsnämndens yttrande över subventionerade resor, m 4 1 10 
- KS kanslis utredning över subventionerade resor, 20 18-03- 12, nr 78649 
- Remiss från KSAU § 6 1, 20 19-03-04, nr 4 107 
- Motion från socialdemokraterna (S), nr 4 108 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga yrkanden lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens yttrande som sitt eget 
och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 92 Dnr 2019/00025 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslutet 

för perioden är redovisad. 

Sammanfattning 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2019-05-28 - 20 19-08-28 

• Protokoll nr 4 102, återrapp01ierade delegations beslut, 
myndighetsutövning. 

• Delegationsbeslut nr 404 1, händelsen i ärende dnr 20 19/000 12 anmäls 
inte som en allvarlig vårdskada till inspektionen för vård och omsorg 

(IVO). 

Delegationsbeslut m 4 1 18, tilläggs yttrande i ärende dnr 20 19/00022 

överlämnas till förvaltningsrätten i Uppsala. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga yrkanden lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna redovisningen och finner att 
så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 93 Dnr 2018/00052 

Redovisning av anmälningsärenden 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att amnälningsärendena för 
perioden är redovisade. 

Sammanfattning 
Nämndens politiker ska ges möjlighet att ta del av inkomna handlingar, såsom 
domar, begäran om yttranden, eller andra skrivelser och dokument av större vikt. 

Mot bakgrund av ovan kan nämndens politiker löpande ta del av inkomna 
handlingar digitalt i ärendehanteringssystemets Assistent modul. 

Redovisade handlingar, perioden 2019-06-05 - 2019-08-28 

• Vårdhygien Uppsalas helårsrappmi 2018, infektionsregistrering på särskilt 
boende i Uppsala län, m 4048. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Regional konferens om förstärkta nationella minoritetslagstiftningen, m 4053. 

Förvaltningsrättens beslut, målet avskrivs då IVO återkallat ansökan, m 4081. 

IVO beslut, att inte ansöka om särskild avgift, avlösarservice, m 4086 . 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17 § 99, delårsuppföljning mars 2019 . 

DOM- Förvaltningsrätten bifaller IVOs ansökan att ålägga Håbo kommun 

särskild avgift, nr 4100. 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-1 7 § 103, godkänner förslag till 
samverkansavtal kiing kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och 
angi·änsande hälso- och sjukvård, m 4083. 

Beslut från IVO - Inga ytterligare åtgärder i ärendet gällande tillsynen av det 
systematiska kvalitetsarbetet, dm 2018/00059, ärendet avslutas, nr 4123. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga yrkanden lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna redovisningen och finner att så sker. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 94 Dnr 2018/00060 

Intresseförfrågan - om nämnden godkänner att förlägga 
nämndssammanträdena på dagtid 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner dagtid och föreslår att förvaltningen 
väljer sammanträdesdag efter följande prioriteringsordning. 

Dagtid torsdagar, klockan 13- 18 
• Kvällstid, tisdagar, klockan 17-2 1 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att om dagtid införs ska en utvärdering 
länmas till nämndens i jmli år 2020. 

Sammanfattning 
Inför kommande sammanträdesplane1ing år 2020 vill förvaltningen fråga om 

nämndens sammanträden kan få förläggs till dagtid istället för som nu på 
kvällstid. 

Ärendet 
Att förlägga nämndens sammanträden till dagtid är gynnsamt för 
handläggare, föredragare och inbjudna. I synnerhet för handläggare/ 

föredragare, som då inte behöver sitta kvar efter kontorstid och invänta sitt 
ärende i dagordningen. Likaså är det gynnsamt för nämndens ordinarie 

tjänstemän/chefer som inte bor i kommunen och som kanske har en cirka 40 
minuters resväg hem. 

För de kommunala råden kommer kommunstyrelsens kansli att planera in 

rådens sammanträdesdagar efter hur berörda nämnder har förlagt sina 
sammanträden. Någon risk för att sammanträdena ska krocka eller gå i 

varandra kommer att undvikas, meddelar KS kansli. 

Några av nämndens sammanträden kommer att förläggas med hänsyn till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde när det gäller de årliga 
ekonomiredovisningama. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga kända merkostnader eller besparingar. 

Uppföljning 
Fastställande av sammanträdesplanen för år 2020 planeras komma till 
nämnden i oktober, alternativt senast november. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse m 4 1 19, daterad 20 19-08-2 1 
- VON § 94 Dm 20 18/00060 

EXPEDIERAD 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

f0 

VON§ 94 Dnr 2018/00060 

Förslag på sammanträdet 
Helen Cranser (S) med instämmande av Carl Adam Embretsen (KD) föreslår att 

förmiddagar dagtid utgår då frånvaro för yrkesarbetande då räknas på hel dag. 

Ordförande föreslår att en utvärde1ing får göras efter ett halvt år huruvida dagtid 

har fungerat bra eller inte. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna att sammanträda dagtid 
efte1middag och fim1er att så sker och att en uppföljning lämnas till nämnden i 

juni år 2020. 

Beslutet skickas till: 
Nämndsekreterare 
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