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Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 37 

SAMMAINTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Dnr 2016/00022 

Lägesrapporter och Information från förvaltnin!~en 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar får informationen. 

Lägesrapporter 

Äldreboendet Pomona, Humana Omsorg AB 
VerksamhetschefTina Tiderud från Hurnana Omsorg AB bjöds in till 
nämnden får att lämna en lägesrapport kring och om äldreboendet Pornona 
hus 2. Sammanfattningsvis fungerar det mycket bra på boendet. På begäran 
kornmer verksamhetens nyhetsbrev, som skickas ut en gång i månaden till 
anhöriga, även att skickas till nämndens ledarnöter och ersättare får 
kännedom. Slutligen berättar Tina att bernanningen nu är helt under kontroll. 

Närvårdsarbetet 
Närvårdskoordinator Charlotta Bjälkebring Carlsson bjöds in till nämnden 
får att lämna en lägesrapport kring arbetet med närvård. Sammantaget rullar 
verksamheten på efter antagen verksamhetsplan. På begäran kornmer 
Charlottas PowerPoints presentation om Närvård att skickas till nämnden 
får kännedom. 

Information 

• Partsamverkan i SocSarn, förvaltningens centrala samverkansorganisation 
lämnade inte några synpunkter på de ärenden nämnden har att fatta beslut 
om på dagens sammanträde. 

• Lägesrapport, beläggning och antal i kö är fem totalt till demensboende 
varav två önskar parboende. Fyra totalt till somatisk boende. Behovet till 
växelvård är just nu större än behov till permanentboende. Två står i kö 
till dagverksamheten. 

• Möte med hyresgäster Plommonvägen 8 och l O. Hyressubventionen 
hämtas hem under en 3 års period med start 2017. Hyreshöjningarna 
under 2018-2019lämnade de boende inga synpunkter på. 

• Särskilda boenden såsom gruppbostäder LSS och serviceboende psykiatri 
planeras att öppnas i omgångar under åren 2018 och 2019. 

• Nuläget i processen gällande upphandlingen av nya äldreboendet är att en 
öppen fårhandsannons publicerades i mars. I april fick de som 
fårkvalificerade sig en riktad inbjudan till att lämna anbud. Förhoppning 
är att ett tilldelningsbeslut ska kunna meddelas i juni. 

SIGNATUR l OWAAG'""'""'G 
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KOMMUN 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Vård- och omsorgsnämnden 

• Bålsta Taxi AB kommer genom tilläggsavtal fortsätta uppdraget att köra 
färdtjänst :fi:am till september 2018, då ny upphandling måste göras. 

• Ung omsorg, nu är ungdomar till äldreboendena Dalängen och Solängen 
igång på lördagar och söndagar. Ungdomarna gör det där lilla extra för de 
boende. Äldreboendet Pornona är också snart igång. 

• Nedan uppräknade vårdgivare är upphandlade korttidsplatser angivet med 
antal kilometer rälenat ifrån Kommunhuset i Bålsta. 

Somatisk vård: 
l. Johannesgården, i Sköndal, 57,3 km 
2. Sicutan i Huddinge, 63,9 lan 

Demensvård: 
l. Silverpark i Täby, 45,6 lan 
2. Brobygård i Täby, 40,7lan. 

Byholmen i Skärholmen, 59,9 lan 
3. Sicutan i Huddinge, 63,9lan 

Ekehöjden i Skärholmen, 56,8lan 
Årstaberg i Årsta, 52,9 lan 

• IVO, Inspektionen för vård och omsorg genomförde åren 2015-2016 
inspektion i 30 kommuner gällande myndighetsutövning enligt LSS. 
IVO meddelar nu att dom genomför en uppföljning av IVO:s beslut och 
kommunernas åtgärder, vilket sker nu i början på juni. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 38 

Delårsuppföljning per mars 2017 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantriidesdatum 

2017-05-09 

Dnr 2017/00021 

l. Vård- och omsorgsnämnden fareslås besluta att godkänna förvaltningens 
delårsuppföljning per mars 20 l 7. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i nämndens investeringsbudget 
omfördela 200 tia från Lindegårdsvägen till Solängen får fårbättring av 
tvättstugemilj ön. 

3. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att fårtydliganden görs i 
delårsuppföljningens kommentarer till driftsredovisningen. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden prognos får helåret är ett O--resultat vid årets slut. Ett 
underskott redovisas inom verksamheten hemtjänst i ordinärt boende, beroende på 
att den kommunala hemtjänsten bedöms gå med ett underskott. Inom verksamheten 
"Övriga insatser enligt LSS" redovisas ett relativt stort överskott som framför allt 
beror på att kostnaden for kontaktpersoner till vuxna bedöms bli lägre än 
budgeterat. 

Vad gäller måluppfyllelse är förvaltningens bedömning att nämndens mål i huvudsak 
kommer att uppfyllas under året. 

I nämndens investeringsbudget finns anslaget 200 tia får fårbättringar av utemiljön 
på Lindegårdsvägen. Dessa medel föreslås omfördelas tiill nödvändig forbättring av 
tvättstugemiljön på Solängen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-26, dok.nr 2433 

- Delårsuppföljning mars 2017, daterad 2017-04-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter genomgång av delårsuppföljningen påpekas att vissa fårtydliganden behöver 
göras i kommentarerna till driftsredovisningen. 

Beslutsgång 
Ordfårande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden kan godkänna att föreslagna 
fortydliganden görs i delårsuppföljningen före expediering till kommunstyrelsen 
och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

JUSTERARE SIGNATUR 
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VON§ 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Dnr 2017/00004 

Redovisning av anmälningsärenden år 2017 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att anmälningsärendena 
for perioderna 2017-03-03-2017-03-28 samt 2017-·03-28- 2017-04-24 är 
redovisade. 

Sammanfattning 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialforvaltningen alla 
domar och beslut från andra myndigheter som rör myndighetsutövning avseende 
bistånd, anmälningar, etc. 

I den pärm som finns med på sammanträdet kan domar och beslut, etc. studeras 
individuellt. 

Förvaltningen fareslog på foregående sammanträde 4 april2017 att ärendet 
bordlades med anledning av att den aktuella pärmen med anmälningsärenden inte 
var på plats i sammanträdeslokalen. 

Redovisning av anmälningsärenden 
Nr 2288- Förvaltningsrättens Dom 

Rätten avslår överldagandet och finner i likhet med nämnden att den enskilde till 
viss del är i behov av stöd och hjälp i vardagen. Men att behovet inte är av sådan 
karaktär eller omfattning att behov av bostad med särskild service for vuxna med 
stöd av LSS foreligger. Nämnden har således haft fog for sitt beslut att avslå 
ansökan. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Dnr 2017/00003 

Redovisning av delegationsbeslut år 2017 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att anmälningsärendena får 
perioderna 2017-03-03 - 2017-03-28 samt 2017-03-28 - 2017-04-24 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. 

Förvaltningen fareslog på foregående sammanträde 4 april2017 att ärendet 
bordlades med anledning av att den aktuella pärmen med delegationsbeslut inte 
var på plats i sammanträdeslokalen. 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning uttagen ur verksamhetssystemet Treserva, sekretess 

Beslutet skickas till: 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Dnr 2017/00023 

Kvartalsrapport 1 år 2017, ej verkställda beslut enl Sol och LSS 

Beslut 

l. Vård och omsorgsnämnden beslutar att överlämna fiörvaltningens 
rapport av verkställighet av beslut enligt 4 kap l § SoL och 9 § LSS 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer Dör kännedom. 

Sammanfattning 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till NO, Inspektionen får 
vård och omsorg om beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till 
vissa funlctionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut, eller där det har skett ett avbrott i 
insats och därefter inte har verkställts på nytt inom tre månader. Nämnden 
ska också rapportera till IVO när de beslut som tidigare rapporterats som ej 
verkställda, faktiskt har verkställts. 

Ärende 
Förvaltningen har sammanlagt femton (15) beslut enligt LSS samt sex (6) 
beslut enligt SoL som inte blivit verkställda inom lagstadgad tid av tre 
månader. 

Ej verkställda beslut LSS 

Detta levartal rapporteras totalt 15 individärenden inom LSS detta kvartal. 

A v dessa avser två (2) ärenden kontaktpersonsinsatser för barn som inte är 
verkställda i tid. Besluten är daterade 2016-03-31 samt 2016-07-11. I det 
förstnämnda fallet har föräldern velat ha en uppdragstagare efter eget fårslag 
vilket dragit ut på tiden, och i det andra fallet har det varit svårigheter att 
hitta lämplig uppdragstagare, dock har individen beviljad insats i form av 
korttids boende. Då verkställighetsansvaret får barnärenden handläggs hos 
familjehemshandläggare inom Socialnämnden, informeras även denna av 
ovanstående. 

Sju (7) ärenden avser kontaktpersonsinsatser får vuxna som inte verkställts i 
tid. A v dessa består tre ärenden avbrott i tidigare verkställigheter. Det äldsta 
ärendet har beslutsdatum 2015-11-13, denne har enligt dokumentation inte 
svarat på kontaktfårsök från handläggare och därför har planering av 
uppstartsmöte med tilltänlct uppdragstagare inte kunnat hållas. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR: 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Sex (6) ärenden avser beslut om bostad med särskild service enligt 9 p 9 § 
LSS som inte blivit verkställda i tid. Det äldsta beslutet är daterat 2015-06-
24. Samtliga individer har uppgett att de avvaktar nybyggt gtuppboende i 
Bålsta. Dock fitms planering får en av individerna om att göra studiebesök i 
annan kommun får bostad. 

Ej verkställda beslut SoL 

Totalt rapporteras fjorton (14) individärenden detta kvartal enligt SoL. 

Fyra (4) ärenden avser kontaktpersonsinsatser som inte är verkställda, varav 
det äldsta är daterat 2016-04-30. I detta ärende har den enskilde tackat nej 
till fårslag om uppdragstagare. 

Sju (7) ärenden rapporteras då verkställighet har skett av beslut om 
kontaktperson får vuxna med funktionsnedsättning inom socialpsykiatri. 
Dessa sju har tidigare rapporterats som ej verkställda, men har nu fått 
kontaktpersoner. 

Tre (3) individärenden avser beslut om permanent bostad enligt 5 kap SoL. 
Av dessa avser två (2) beslut som inte blivit verkställda i tid, där den 
enskilde tackat nej men har hemtjänstinsatser istället. 
Ett ärende rapporteras som ett avslut då den enskilde återtagit sin ansökan. 

Socialförvaltningens kommentar 
Det finns fortsatta svårigheter att hitta matchande uppdragstagare till 
enskilda som fått gynnande beslut i form av kontaktperson. Som tidigare 
rapporterats, handhar dessa handläggare även bemanning inom personlig 
assistans samt ledsagning vilket medfår en hög arbetsbelastning samt behov 
av prioritering av arbetsuppgifter. En handläggare har dock fått 
huvudansvaret får just verkställighet av kontaktpersonsbeslut vilket har 
medfort att man under de senaste månaderna har lyckats verkställa sju 
kontaktpersonsinsatser enligt LSS. Arbete pågår med att hitta lämpliga 
uppdragstagare får resterande individer som har beslut enligt LSS samt SoL. 

De individer som har beslut om bostad med särskild service enligt LSS har 
aktivt valt att tacka nej till andra boendeforslag utanfår kommunen och 
istället avvakta byggnationen av ny gtUppbostad som planeras stå fårdigt i 
Bålsta år 2018. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Om kommunen inte verkställer biståndsbeslut inom tre månader kan NO 
välja att hos fårvaltningsrätten ansöka om att kommunen tilldöms vite från 
tio tusen kronor upp till maximalt en miljon kronor. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Yttranden har avgetts till IVO i nio ärenden där IVO överväger att ansöka 
om vite hos förvaltningsrätten. A v dessa yttranden avser tre kontaktpersons
insatser enligt SoL och fyra enligt LSS. Två avser bostad med särskild 
service enligt LSS. 

Uppföljning 
Regelbunden uppföljning sker mellan ansvarig biståndshandläggare 
respektive socialsekreterare med de handläggare som ansvarar for 
verkställigheten for att säkerställa att respektive ärende hanteras inom 
lagstadgad tid samt for att kunna dokumentera fortlöpande. Rutiner finns 
upprättade for handläggande av ärenden och dessa foljs upp under 
regelbundna avstämningar som hålls tillsammans med de verkställande 
handläggarna samt enhetschefer. Under dessa avstämningar ser man även 
gemensamt över ärendeflödet och rutiner samt identifierar eventuella brister 
och behov som behöver åtgärdas gällande rutiner samt verksamhetssystem. 

Rapportering sker kvartalsvis till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer for kännedom. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-06, dok.m 2401 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR 
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VON§ 42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Dnr 2017/00024 

Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut kontaktperson 

Beslut 

l. Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande i 
enskilt ärende till Inspektionen får vård och omsorg .. 

Sammanfattning 
Håbo kommun mottog begäran om yttrande från Inspektionen får vård och 
omsorg (IVO) med anledning av att kommunen inte verkställt beslut om 
kontaktperson enligt Socialtjänstlagen (SoL) 

Därför överväger IVO att ansöka om särskild avgift hos förvaltningsrätten enligt 
16 kap 6 a§ Socialtjänstlagen 

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. l § 
som någon är berättigad till enligt ett beslut av nämnden, ska åläggas att betala 
en särskild avgift". 

Ärende 
I yttrandet i det enskilda ärendet till IVO framgår förvaltningens redogörelse om 
ärendets hantering. 

IVO godkände 2017-03-23 anstånd att inkomma med yttrandet senast 2017-05-15. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, förslag till beslut, daterad 2017-05-·04, dok.nr 2450 

- Yttrande, daterad 2017-04-06 med tillhörande bilagor, dok.nr 2383 

Beslutet skickas till: 
IVO, Inspektionen för vård och omsorg 

EXPEDIERAD SIGNATUR 

12(12) 


	Protokoll 2017-05-09
	Anslagsbevis
	Innehållsförteckning
	§ 37 Information
	§ 38 Delårsuppföljning
	§ 39 Anmälningsärenden
	§ 40 Delegationsbeslut
	§ 41 Ej verkställt
	§ 42 Yttrande



