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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

l<OMMUN 2019-05-14 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 57 Dnr 2019/00048 

Avvikelserapport, årsrapport år 2019, hälso- och sjukvård och social 
omsorg 

Beslut 

1 .  Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapp01ten. 

Sammanfattning 
Antalet avvikelser är oförändrat per månad denna period som under förra året, 181 
per månad. Av det totala antalet fall har fem medfö1t en fraktur för patienten. Sju 
personer har drabbats av trycksår under perioden varav fem från annan enhet. Fler 
avvikelser som berör andra vårdgivare har behandlats i närvårdssamverkan för 
äldre, vilket är en positiv utveckling. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3906, daterad 20 19-04-29 
- Avvikelserapport januari-mars nr 3904 

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

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
Avdelningschef äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschefer äldre och funktionsnedsatta 
Verksamhetschef Buurtzorg 
Verksamhetschef Humana, Pomona hus 2 

JUSTERARE ,,---

p /j 10 I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 58 Dnr 2019/00049 

Rapportering ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1 år 2019 

Beslut 

1 .  Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrande i fo1111 av statistilaapp01i till 
fullmäktige 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 vaije 
kvmial rapp01iera till fullmäktige om ej verkställda gym1ande beslut. Beslut som 
avses är biståndsbeslut enligt SoL och LSS som inte blivit verkställda inom tre 
månader från dagen för beslut. 

Ärendet 
Inom kvmial ett år 20 19 har totalt 1 7 ärenden rapp01ierats till Inspektionen för 
vård- och omsorg (IVO). Ett ärende enligt SoL och 16 ärenden enligt LSS. Dessa 
rapporteringar kan avse beslut som inte har verkställts, avbrott som skett i tidigare 
verkställigheter eller då verkställighet skett i tidigare rapp01ierade ärenden. I 
förvaltningens yttrande framgår en utförlig statistilaapp01i om ärendena att 
överlämna till fullmäktige och fullmäktiges revisorer för kännedom. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I fyra ärenden har IVO begärt yttranden över skälen för dröjsmålen under kvartal 
ett år 2019. I dessa ärenden kan IVO överväga om att ansöka hos Förvaltningsrätten 
om utdömande av särskild avgift för ej verkställda beslut om de finner det 
motiverat utifrån att kommunen inte inom skälig tid tillhandahåller en insats som 
någon är berättigad till enligt beslut eller som inte inom skälig tid på nytt 
tillhandahåller insatsen efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits. 
Vård- och omsorgsnämnden inväntar vad IVO kommer att besluta i dessa ärenden. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse m 389 1, daterad 2019-04- 17 
- Yttrande, statistikrapp01i nr 3 890, daterad 2019-04- 17 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna rapp01ieringen och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

fl IL-51 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

5(22) 



HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 59 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Dnr 2019/00004 

Aterrapportering från studiebesöket Villa ldun i Enköping 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen samt förklarar 
ordförandebeslutet som delgivet. 

Sammanfattning 
Ordförande berättar för näim1den om studiebesöket på Villa Idun vars utformning, 
miljö och imedning är baserat på forskning luing äldres hälsa, välmående och 
livsvillkor. 

Från nämnden deltog ordförande Per-Arne Öhman (M), Ann-Sofie Borg (SD) och 
Marie Nordberg (MP). 

Ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden fick inbjudan från Vardaga att besöka deras nya 
äldreboende den 2 maj. Sista dag för anmälan var den 29 april och därmed tog 
ordförande ett ordförandebeslut som redovisas i samband med återrapporte1ing. 
Den som ville av nämndens ledamöter och ersättare kunde anmäla sig till 
vismngen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse m 3925, daterad 2019-05-07 
- Ordförandebeslut m 3910, daterad 20 19-04-29 
- Inbjudan från Vardaga 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna informationen samt förklara 
ordförandebeslutet som delgivet och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTE RARE 

VON§ 60 Dnr 2019/00016 

lnformationspunkt från förvaltningen 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Socialchef Mats Elgström Ståhl informerar 
Socialförvaltningens övergiipande samverkansgiupp lämnade inga synpunkter 
efter partsamverkan den 2019-05- 10. 

Avtal om förhyrning av nya äldreboendet på Västerhagsvägen ska fastställas. 

Kommunala pensionärsrådet och handikapprådet kommer få information från 
förvaltningen kring komnrnnde projekteringar rörande äldreboenden. 

Avdelningschef Catrin Josephson informerar 
Lägesrappmtering, Till somatiskt särskilt boende väntar två på plats och till 
demensboende väntar sex på plats. Förvaltningen köper en somatisk extern 
plats på särskilt boende och en extern kmttidsplats demens. 

Avtalet med privat utförare, Humana omsorg AB avseende driften av Pomona 
hus 2 är förlängt ett år. Det innebär att sista avtalsdag är 31 januari år 2021 . 

Avdelningschef Erik Johansson informerar 
Tidplanen för nämndens verksamhetsbesök genomförs då inga synpunkter på 
dag eller tider lämnades. 

Hyreskontrakt för förhyrning av lokaler i Draget till Daglig verksamhet är nu 
klart och gäller fram till 31 december år 2025. 

Nya Gruppboendet på Vallvägen är nu igång. Ansvaiig för de båda husen, det 
ena med sex lägenheter och det andra med fem lägenheter är enhetschef Jens 
Glademyr. 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Dnr 2018/00037 

lnformationspunkt om arbetet med åtgärdsplan för kvalitet i särskilt 
boende 

Beslut 

1. Vård och omsorgsnämnden har tagit del av åtgärdsplanens utveckling och 
tackar för uppföljningen. 

Sammanfattning 
Öppna jämförelser 2017 visade att brukare på Håbo kommuns komnrnnala särskilda 
boenden för äldre var missnöjda med kvaliteten inom ett antal områden. Utifrån det 
påbö1jade förvaltningen ett arbete för att utveckla kvaliteten och tog fram en 
åtgärdsplan som nämnden godkände 20 18-06-20. 

Ärendet 
Förvaltningen lämnar nu muntlig uppföljning om det pågående arbetet. Grunden är 
lagt och ett antal träffar har genomförts och ett antal åtgärder har påböijats, bland 
annat har vaije verksamhet fått i uppdrag att skiiva ned vaije liten förändring i 
verksamheten. Dessa förändringar kommer sen att gås igenom. 

Uppföljning 
Förvaltningen åtkommer till nämnden vid årets slut med en slutrapport. 

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

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 62 Dnr 2019/0004 7 

Samfinansierad kunskapsstyrning i samverkan - socialtjänst och 
kommunal hälso- och sjukvård 

Beslut 

1 .  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta rekommendationen från Sveriges 
kommuner och landsting om gemensam finansiering av ett samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-19 § 67 att överlämna rekonunendationen 
från SKL, Sve1iges kommuner och landsting till vård- och omsorgsnämnden för 
ställningstagande. 

Rekommendationen innebär 

Att komnrnnema gemensamt, till SKL, finansierar viktiga förutsättningar för att 
arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19 ,5 miljoner kronor, vilket im1ebär cirka 1,95 kronor per 
invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år 2020 till 2024. Kostnaden 
fördelas per kormnun utifrån beräkningsmodellen för SK.L:s medlemsavgift. 
Avsikten är att finansiering och organisering permanentas samt att komnrnnema så 
väl som staten bidrar långsiktigt. 

Ärendet 
SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid 
varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska vara lätt att 
göra rätt och det ska fim1as förutsättningar för lärande. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3869, daterad 2019-04-11. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-03-18 § 67, dnr 20 19/00001. 
Förbundsstyrelsens SKL:s beslut nr 15/2018, daterad 20 18-12-14. 

- Bilaga - Rekommendationen 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan anta rekommendationen och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
SKL registrator@skl.se - med hänvisning till ärendenummer 18/00295. 
Ekonomiavdelningen, för kännedom 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, för kännedom 
Kormnunstyrelsen, för kännedom. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 63 Dnr 2018/00052 

Redovisning av anmälningsärenden år 2019 

Beslut 

1 .  Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att arunälningsärendena för 
pelioden är redovisade. 

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

Ärendet 
Redovisade handlingar för perioden 2019-04-05 till 2019-04-29 

• DOM, särskild avgift, ej verkställt beslut, kontaktperson, Dnr 3838 
• IVO begärt yttrande, ej verkställt beslut, avlösarservice, Dnr 3833 
• IVO begärt yttrande, ej verkställd beslut, bostad, Dnr 3832 
• DOM Förvaltningsrätten avslår överklagan, ansökan om bostad, Dnr 3863 
• Avtal om patientnämndsverksamhet, Dnr 3842 
• Beslut från KS 2019-03- 18 § 57, Tidplan budget och mål 2020 samt plan 2021-

2022, Dnr 3865 
• Beslut KF § 41, 20 19-04-01, Fullmäktige godkänner årsredovisning 2018, Dnr 

3871 
• Vårproposition 20 19 och våränd1ingsbudget för år 2019 Viktig information från 

SKL, cirkulär 19 18, Dnr 3876 
• Dom, ålägger Håbo kommun att betala särskild avgift, ej verkställt beslut 

kontaktperson LSS, Dnr 3873 
• SUF Kunskapscentrum 2019-2023 - Beslut SCN Uppsala kommun, Dnr 3900 
• Beslut från KS 2019-03-18 § 68 Samverkansöverenskomn1else Kommun och 

Polis, Dnr 3864 
• ÅteITapportering enligt§ 36, 2019-02-26, att nu finns hyresavtal med bilaga för 

lokaler för daglig verksamhet draget, Dnr 3903. 
• Inbjudan från utförarsidan, verksamhetsbesök den 27 maj 2019, Dnr 3905 . 
• Cirkulär 19:20 - Preliminär kostnadsutjämning och LSS för 2020 - Viktig 

information från SKL, Dnr 3908. 

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

EXPEDIERAD SIGNA TUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 64 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Dnr 2019/00025 

1.  Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslutet för 
perioden är redovisad. 

Sammanfattning 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2019-03-19-2019-04-29 

• Protokoll - Återrapporierade delegationsbeslut, myndighetsutövning. 

• Särskilda händelser att rapporiera är att fle1ial nya ansökningar om bistånd 
LSS har inkommit, således kommer det också att fattas flera biståndsbeslut 
på delegation. Värt att notera är att förvaltningen inte ofta avslår en 
ansökan, men när det görs så får i regel förvaltningen rätt i domstolen 
genom att domstolen avslår överklagan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse nr 3665, daterad 2019-02- 12. 

- Delegationsprotokoll nr 3669, dm 2019/00025 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Dnr 2019/00031 

Anhörigföreningen i Håbo ansöker om föreningsbidrag år 2019 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 10 000 honor i 
föreningsbidrag till Anhörigföreningen i Håbo för år 2019. 

Sammanfattning 
Anhörigföreningen ansöker om 10 000 honor i förenings bi drag för år 2019. 
Föreningens uppgifter är att stödja anhöriga i deras arbete med närstående. Påverka 
samhället så att anhö1igas situation uppmärksammas och värderas samt genom 
utbildning och informationsinsatser stärka anhörigas arbete. Anhöriga som tar hand 
om sina närstående är en viktig resurs för samhället. 

Ärendet 
Föreningen har genomfört sitt årsmöte den 19 mars 2019. 

Efter genomgång av föreningens verksamhetsberättelse, balans- och resultat
räkning och revisionsberättelse för 2018 samt budget och verksamhetsplan för 2019 
förslår förvaltningen till vård- och omsorgsnämnden att bevilja Anhörigföreningen 
10 000 laonor i förenings bi drag för år 20 19. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3878, daterad 2019-04- 12. 
- Ansökan, årsmötesprotokoll samt bilagor 1-6. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden beviljar ansökan om 10 000 honor till 
Anhöiigföreningen och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Förvaltningens ekonomiadministratör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Dnr 2019/00033 

Bålsta Parkinsonförening ansöker om föreningsbidrag år 2019 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja ett föreningsbidrag på 18 700 
kronor till Bålsta Parkinsonförening. 

Sammanfattning 
Bålsta Parkinsonförening överlämnar till nänmden att antingen bevilja ansökan 
A+B på 12 700 kronor eller bevilja ansökan A+B med tillägg på 18 700 kronor. 

Parkinson föreningen har idag 27 medlemmar en ölming på fyra från föregående år. 
15 av dessa medlemmar har Parkinson, en ölming med en från föregående år. Under 
20 18 inbjöds tre föreläsare till Håbo. 13 februari Odla hjärnan gav inblick hur långt 
forskningen har kommit inom stamcellsteknik och vilka begränsningar och 
möjligheter som finns, 45 åhörare kom. Den 9 oktober föreläsning om ett 
kommande projekt, en klinisk studie för att ta fram en alternativ behandlingsmetod, 
46 åhörare kom. Den 8 november nyheter inom medicine1ing och behandling, 41 
åhörare kom, varav 12 från Västerås. 

Ärendet 
· Föreningen genomförde sitt årsmöte den 16 januaii 2019. Socialförvaltningen ser 
positivt på att föreningen aktivt söker kunskap och håller sig uppdaterade om ny 
forskning och behandlingsmetoder samt också samarbetet med Bålsta boxnings
klubb och träningen "Rock Steady Boxing". Efter genomgång av föreningens 
projektbeslaivning, verksamhetsberättelse, intyg, resultat- och balansräkning samt 
verksamhetsplan och budget för 2019 föreslår förvaltningen till vård- och 
omsorgsnämnden, att bevilja Park:insonföreningen ett föreningsbidrag enligt 
förslaget A+B med tillägg. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3880, daterad 20 19-04-15. 
- Ansökan med bilagor 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden beviljar ansökan om 18 700 kronor till Bålsta 
Parkinsonförening och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Socialförvaltningens ekonomiadministratör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 67 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Dnr 2019/00034 

Intresseföreningen Pomona ansöker om föreningsbidrag år 2019 

Beslut 

1 .  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut  20 000 honor i 
föreningsbidrag till Intresseföreningen Pomona för år 2019. 

Sammanfattning 
Intresseföreningen Pomona ansöker om ett föreningsbidrag på 20 000 kronor för år 
2019 som också inkluderar de första månaderna år 2020. Intresseföreningen består 
av representanter från PRO, SPF Seniorerna, Finska föreningen och boende på 
Pomona. 

Föreningens tyngdpunkt är att skapa en trevlig samvaro med sång och musik och 
kaffeservering för de boende på Pomona och pensionärer i närområdet. 

Ärendet 
Förvaltningen är mycket positivt till att de boende på Pomona får en meningsfull 
samvaro, dels genom underhållning och dels genom olika festligheter. 

Föreningen angav i sin ansökan 2018 - att då hissarna är avstängda under våren 
2018 kommer underhållare som har möjlighet, göra ett framträdande även på 
avdelningarna, vilket blir en merkostnad för föreningen - Under tiden 
hissmonteringen pågick genomfördes vid några tillfällen underhållning uppe på 
avdelningarna Efter att hissarna monterats klart anordnades en Hissfest till vilken 
Intresseföreningen stod för underhållningen. 

Efter genomgång av verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, resultat- och 
balansräkning samt förslag till budet 2019 föreslår förvaltningen till vård- och 
omsorgsnämnden att bevilja det önskade beloppet på 20 000 kronor till 
Intresseföreningen Pomona. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3881, daterad 2019-04-15. 
- Ansökan med bilagor 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden beviljar ansökan om 20 000 honor till 
Intresseföreningen Pomona och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Social förvaltningens ekonomiadministratör 

EXPEDIERAD SIGNA TUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Dnr 2019/00035 

SPF Seniorernas Trygghetsringning ansöker om föreningsbidrag år 
2019 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 6 000 kronor i 
förenings bidrag till SPF Seniorerna i Håbo för år 20 19, att användas till 
trygghetsringning. 

Sammanfattning 
Trygghetsringning är en möjlighet för äldre personer att kätma trygghet, dels för de 
som lever ensamma och dels för de som ensam tar hand om sin närstående som har 
någon form av funktionsnedsättning. 

Den som utnyttjar servicen ringer varje dag till ett journummer före ett visst 
klockslag och uppger sitt namn och telefmmummer. Ett tjugotal brukare är anmälda 
till tjänsten och det finns ett tjugotal jourhavande som turas om att lyssna av 
telefonsvararen. 

Ärendet 
Förvaltningen ser positivt på att tjänsten möjliggör trygghet och bedönmingen är att 
trygghetsringningen har fungerat väldigt bra under åren. Efter genomgång av 
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, resultat- och balansrälming samt budet 
2019 föreslår förvaltningen till vård- och omsorgsnämnden att bevilja det önskade 
bidraget på 6 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3884, daterad 2019-04-16. 

Ansökan med bilagor 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden beviljar ansökan om 6 000 kronor till SPF 
Seniorerna i Håbo och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Socialförvaltningens ekonomiadministratör 

JUSTERARE ,,_--
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Dnr 2019/00036 

Strokeföreningen i Håbo ansöker om föreningsbidrag år 2019 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 5 500 kronor i 
föreningsbidrag till Strokeföreningen i Håbo för år 20 19. 

Sammanfattning 
Strokeföreningen i Håbo ansöker om ett föreningsbidrag på 5 500 kronor för år 
20 19. Av verksamhets berättelsen framgår att föreningen vid årets slut har 52 
medlemmar. Årsmötet samt sju stycken protokollförda sammanträden har 
genomförts. 

Strokeföreningen har under år 20 18 använt föreningsbidraget från Håbo kommun 
till en specialanpassad buss för rullstolsburna och två studiecirldar. 
"Vi lär oss att använda iPads" och Språl<lig stimulans vid afasi" som båda var i 
samarbete med ABF samt en guidad bussutflykt till Stockholm. 

Ärendet 
Strokeföreningen vill till hästterminen 20 19 fortsätta med språldig stimulans samt 
möjliggöra en utflykt även detta år med specialanpassad buss för de rullstolsburna 
medlemmarna. Förvaltningen är positivt till att studiecirkeln fortsätter och att 
rullstolsburna personer också får möjlighet att följa med på utflykt. Efter 
genomgång av verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt årsredovisningens 
resultat- och balansrappmt föreslår förvaltningen till vård- och omsorgsnärnnden att 
bevilja det önskade föreningsbidraget på 5 500 kronor. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteshivelse m 3885, daterad 20 19-04- 16 
- Ansökan med bilagor 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden beviljar ansökan om 5 500 kronor till 
Strokeföreningen i Håbo och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Socialförvaltningens ekonomiadministratör 

JUSTERARE � 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Dnr 2019/00037 

HSO Håbo handikappförbund ansöker om föreningsbidrag år 2019 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnänmden beslutar att utbetala 10 000 honor till HSO Håbo 
för år 2019. 

Sammanfattning 
HSO Håbo är en paraplyorganisation inom funktionshinderrörelsen med elva 
medlemsföreningar. HSO ansöker nu om ett föreningsbidrag på 10 000 laonor med 
följande motiveringar: 

• Paraplyorganisationer kan inte söka föreningsbidrag som andra föreningar kan. 
• Anordna ett stort infonnationsmöte under år 2019 med fokus på anhöriga. 
• Ordna fler medlemsaktiviteter för att visa upp föreningen i olika sammanhang. 
• Ordna utflykter som alla organisationer har glädje av. 
• Arbeta med LSS utredningen då den kommer att drabba alla medlemsgrupper. 
• Kostnader i samband med namnbyte från HSO Håbo till Funktionsrätt Håbo. 

Ärendet 
Föreningen har genomfört sitt årsmöte den 28 mars 2019. Årets resultat visar ett 
överskott på 250 honor. Av motiveringarna framgår det inte varken var eller varför 
en paraplyorganisation inte kan söka föreningsbidrag. Det framgår inte heller vad för 
typ av arbete LSS utredningen kommer medföra. Noteras kan att LSS utredningen 
släpptes 10 januari 2019 med förslag att lagändringarna ska träda i laaft den 1 januari 
2022. Utifrån HSO planerade informationsmöte, ordna fler aktiviteter för att synas 
och ökade kostnader i samband med namnbytet till Funktionsrätt Håbo kan 
förvaltningen föreslå till vård- och omsorgsnämnden att HSO Håbo ska bli beviljade 
att få det önskade beloppet på 10 000 kronor. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förvaltningen har inte tagit med i helhetsbedömningen föreningens redovisning av 
intäkter och utgifter med tillägget, då den är rörig, otydlig och svår att förstå. 
Förvaltningen har istället denna gång, som undantag, bara bedömt utifrån planerat 
informationsmöte med fokus på anhöriga, aktiviteter för att synas, samt namnbytet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse nr 3899, daterad 2019-04-25. 
- Ansökan med bilagor. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden beviljar ansökan om 10 000 kronor till HSO Håbo 
och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Socialförvaltningens ekonomiadministratör 

?J'"" I D I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 71 

Uppdraget anhörigstöd 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Dnr 2018/00045 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen återkommer till nämnden 
i september med en rappmi. 

Sammanfattning 
2018- 12-11 gav vård- och omsorgsnäl1111den, i samband med beslut om budget, 
förvaltningen i uppdrag att återkomma till näl1111den i mars med en rapport laing 
hur arbetet med anhörigstöd kan utvecklas. 

Ordförande föreslog i slaivelse daterad 2019-02-26 att uppdraget till förvaltningen 
(enligt ovan) ska avbrytas och istället ge förvaltningen i uppdrag att redovisa 
konsekvenser av att anställa anhörigkonsulent. En redovisning dels utifrån om 
näl1111den får av fullmäktige full kostnadstäckning för föa larm och dels om 
näl1111den inte får full kostnadstäckning. Vård och omsorgsnämnden beslutade 
2019-04-02 att förvaltningen ska återkomma till nämnden efter fullmäktiges 
sammanträde den 6 maj 2019, således till näl1111den i maj. 

Ärendet 
Förvaltningen ser behov av att få mer tid. Bland annat med anledning av att 
dåvarande förvaltningschef gick i pension i slutet på februaii och nya 
förvaltningschefen påbörjade sin tjänst i böijan av februari. En avdelningschef går i 
pension i augusti och en avdelningschef slutar i juni. Därför har nya 
förvaltningschefen behövt göra en översyn av förvaltningens organisation, vilket 
också har inlduderat förvaltningens tänk kring ett anhörigstöd. 

Därför har förvaltningen ansökt om att få ytterligare tid och föreslår till vård- och 
omsorgsnäl1111den om att få återkomma i september med en redogörelse för hur 
förvaltningen tänker att ett anhörigstöd kan tillgodoses. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskiivelse nr 3934, daterad 20 19-05-09 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner att förvaltningen återkommer med en 
rapport i september och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Förval tningschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 72 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Dnr 2019/00050 

Föreslå fullmäktige att kommunstyrelsen får samordna Äldreplan för 
Håbo kommun 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att 
kommunstyrelsen samordnar en Äldreplan för Håbo k01mmm. 

Sammanfattning 
Under år 20 18 har vård- och omsorgsnämnden påbörjat arbetet med att ta fram en 
övergripande Äldreplan för Håbo kommun. Under arbetets gång står det klart att 
planen behöver genomarbetas på en mycket bredare front. Flera förvaltningar 
behöver delta med sakkunskaper i kultur, teknik, mötesplatser, bostäder, etc. 

Vård- och omsorgsnämndens presidium har tillsamman med förvaltningschef 
kommit fram till att mest konekt är om kommunstyrelsen har ansvaret för att en 
Äldreplan för Håbo kommun arbetas fram. 

Ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens presidium tillsammans med förvaltningschef föreslår 
därför till vård- och omsorgsnämnden, att vård- och omsorgsnämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att kommunstyrelsen samordnar att uppdra till andra nämnder 
att utse sakkunniga tjänstemän att delta i arbetet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänstesla-ivelse nr 3940, daterad 2019-05-10 
- Utredning nr 3932, daterad 2019-05-08. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner att frågan överlämnas till kommun
fullmäktige och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 73 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Dnr 2017/00050 

Avsluta ärende Äldreplan i vård- och omsorgsnämnd 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnänmden beslutar att stänga ärendet - Uppdrag, 
utarbeta en Äldreplan. 

Sammanfattning 
Förvaltningen fick av tidigare vård- och omsorgsnämnd, 2017-12- 12 i uppdrag 
att ta fram en äldreplan. Grunden till det var att vård- och omsorgsnämnden 
ville ha en äldreplan likt den som Östhammars kommun har. Under år 20 18 har 
förvaltningen genomfört fyra medborgardialoger samt haft planen på remiss till 
kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet. 

Ärendet 
Utifrån synpunkter och diskussioner, behöver en sådan plan vara mer 
övergripande att gälla för alla äldre i Håbo kommun och inte bara för de äldre 
som vård- och omsorgsnänmden har i sin omsorg och vård. 

Därför har nu förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med presidieberedningen 
kommit fram till att ärendet öppnat år 20 17 avslutas och istället i nytt ärende 
2019/50 föreslå vård- och omsorgsnämnden att förslå kommunfullmäktige om att 
kommunstyrelsen får öve1ia ärendet att samordna en övergripande Äldreplan för 
Håbo kommun. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteshivelse nr 3931, daterad 2019-05-08 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nänmden, genom att beslut § 72 i detta protokoll 
överlänmas till kommunfullmäktige, godkänner att detta ärende dnr 2017/50 
stängs och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelen för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Dnr 2019/00004 

Inbjudan temamöte - Effektiv och nära vård 2030 den 5 september 
2019 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnärnnden godkänner att nämndens ledamöter och ersättare 
får delta, arvoderat, på temadagen - Effektiv och nära vård 2030. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnänmden har fått inbjudan till temamöte - Vad behövs i Håbo 
för att möta invånares behov av hälso- och sjukvård och social omsorg. Temadagen 
är en samverkan mellan Region Uppsala och Håbo kommun på uppdrag av den 
politiska styrgruppen inom lokal närvårdssamverkan. 

Nämnden kommer under dagen få ta del av Region Uppsalas omställningsarbete 
samt delta i workshop för att skapa bästa förutsättningar för samverkan för att 
kunna möta invånares behov av hälso- och sjukvård och social omsorg. 

Beslutsunderlag 
Inbjudan 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner att de ledamöter och ersättare som kan 
får arvoderat delta på temadagen och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Tf. närvårdsstrateg, bilaga arvodesblankett 

JUSTERARE r---
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Dnr 2019/00052 

Nämnden delegerar beslutanderätten till ordförande i ärende 
yttrande till förvaltningsrätten 

Beslut 

1 .  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delegera beslutanderätten till vård
och omsorgsnämndens ordförande Per-Arne Öhrnan i mål m 2255-19. 

Sammanfattning 
Till socialförvaltningen inkom 2019-05-14 samnia dag som nämnden sanunanträder, 
ett föreläggande från förvaltningsrätten, där vård- och omsorgsnämnden erbjuds 
inkomma med ett yttrande inom 14 dagar. Ärendet rör ett ej verkställt beslut om 
ledsagarservice. 

I nämndernas reglemente, fastställt av konununfullmäktige, får nämnd delegera 
beslutanderätten till ordförande eller annan ledamot i nämnden i brådskande 
ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Ärendet 
Förvaltningen har för avsikt att shiva fram ett yttrande och föreslår därför till 
vård- och omsorgsnämnden att ge ordförande Per-Arne Öhrnan i delegation att 
få överlämna nämndens yttrande till förvaltningsrätten om domstolen avslår 
förvaltningens begäran om anstånd till slutet på juni 2019. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse m 3951, daterad 2019-05-14. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkäm1er att delegera beslutanderätten till Per
Arne Öhrnan i mål m 225 5-19 och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Handläggare i ärendet 2019/52 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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