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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-02-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTE RARE 

VON§ 1 Dnr 2018/00001 

Förvaltningen informerar 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Information från verksamheten 
Enhetschef för bistånd socialpsykiatri Jill Montelius informerar nämnden om 
verksamhetens arbete med att ge stöd till personer som har psykisk ohälsa och 
i vissa fall också ett missbrnk. Enheten har fyra handläggare för målgruppen 
18 år och uppåt. Stödet består bland annat av att ge boendestöd, arbetsstöd, 
kontaktperson samt i vissa fall söka hos förvaltningsrätten om en god man 
eller förvaltare. Allt stöd som ges görs i samverkan med klient och andra 
aktörer, exempelvis anhöriga, landsting, andra myndigheter, kyrkan etc. 

Information 
Övergripande samverkans grupp en lämnade 2018-02-05 inga synpunkter på 
de ärenden nämnden har att besluta om på dagens sammanträde. 

Lägesrapportering vid dagens datum. En person står i kö till demensboende. 
På äldreboendet Pomona hus 2 och 4 finns totalt fem tomma platser. På 
korttidsboendet finns sex tomma platser. 

Vid dagens datum är foimema för byggandet av nya äldreboendet vid 
Kyrkcentrum ännu inte faststäilda av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens 
förvaltning kommer i samråd med socialförvaltningen och plan- och 
exploateringsavdelningen att föreslå till kommunstyrelsen att Håbohus 
tilldelas uppdraget 

Tekniska utskottet har i beslut tillfrågat vård- och omsorgsnämnden om det 
korttidsboende som enligt beslut i kommunfullmäktige ska projekteras . 
Tekniska utskottet vill bland annat veta antal platser, funlctionalitet, 
integration med annat boende/verksamhet samt övriga önskemål. Tjänstemän 
från både socialförvaltningen, tekniska avdelningen samt plan- och 
exploateringsavdelningen har haft ett första möte. 

Arbetet i att samverka vid utskrivningsldara patienter från sluten hälso- och 
sjukvård upplevs av den kommunala hälso- och sjukvården som svårarbetat, 
bland annat på grund av att informationen är bristande samt att det är svårt att 
söka information. 

Lägenheterna på Väppeby 6: 1 för personer med lättare funlctionsnedsättning 
samt för personer med social eller medicinsk utsatthet kommer att vara 
inflyttningsldara under år 2018. 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

Avdelningschef för Stöd till äldre och funktionsnedsatta informerar om att en 
översyn pågår att organisera så att alla avdelningens verksamheter får ett mer 
nära chefsskap. Först ut är verksamheterna inom LSS området. Informationen 
om översynen lämnades även på samverkansgruppens möte den 2018-02-05. 

Telmikprojektet -Socialchef har utsett avdelningschef för Administrativt stöd 
och utveclding som ny projektledare. 

Teknikprojektet - Telmikgruppen har den 12 april bokat in en Temadag på 
Skeppet dit olika aktörer är inbjudna att presentera. sina tekniska lösningar 
inom äldrevården. 

Avdelningschef för Stöd till äldre och funktionsnedsatta informerar om att · . I . \I• I 

hissbyte på Pomona hus 2 och 4 kommer att pågå under våren. Bytet kommei: :. · ' " I  •:, 

att ta cirka 4-6 veckor. En trappldättare kommer under tiden att finnas för. . 
särskilda tillfällen. Ett informationsblad kommer att skickas ut till både 

, . . · · 

- " . 'I 

boende och anhöriga. Brandsäkerheten kommer inte att påverkas då hiss änd.ä' 
inte används vid brand eller fara för brand. 

· · ' · 1- d 1 '1 

EXPEDIERAD 

' '. j l f I l I �· I-' 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

.... ·;··l· 

,, 

. , , ' 

1-/J I b]QI 

5(15) 



HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 2 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-02-06 

Dnr 2017/00059 

Överenskommelse, Region Uppsala och länets kommuner, assistans 
och egenvård för barn 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner överenskommelse om gemensamt 
arbetssätt avseende assistans och egenvård. 

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner överenskommelse om ekonomisk 
fördelning mellan Region Uppsala och länets kommuner. 

3. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att överenskommelsen gäller från 
och med 1 januari 2017 till och med 31 december 2019 . 

Sammanfattning 
Utifrån ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen har praxis ändrats i 
Försäkringskassans bedömningar av vilka behov som ger rätt till personlig 
assistans. Den förändrade praxisen har bland annat resulterat i att assistans inte 
beviljas för egenvårdsinsatser. Flera barn har därmed blivit kvar på sjukhus i 
onödan och kostnader har vältrats över från staten till kommunerna. 

Därför har en överenskommelse om arbetssätt avseende assistans och egenvård 
för barn samt ekonomisk fördelning tagits fram gemensamt av Region Uppsala 
och länets kommuner. 

Syftet med överenskommelsen är att säkerställa hälso- och sjukvårdsinsatser som 
bedöms kunna utföras som egenvård för barn. Målet är att inget barn ska vara på 
sjukhus i onödan och efter utskrivning ska barnen få en fortsatt god vård i 
hemmet. Målet följs upp gemensamt av parterna. Utgångspunkten för arbetet har 
varit att bidra till ökad helhetssyn, långsiktighet och styrning av verksamheter 
utifrån individens behov samt att gemensamma resurser används på bästa sätt. 

Uppföljning/giltighetstid 
Överenskommelsen föreslås gälla till dess att staten genomfört nödvändiga 
förändringar av lagstiftning och/eller beslut fattats om ersättning till kommunerna. 
Överenskommelsen gäller som längst till och med 31 december 2019 och ska 
gälla retroaktivt från 1 januari 2017. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-21, dok.nr 2831. 
Överenskommelsen, Utkast DocP/usSTYR-15192, Version: 0.9 

Beslutet skickas till: 
Region Uppsala 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 3  

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-06 

Dnr 2017/00054 

Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län åren 2018-2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden antar strategi för närvårdssamverkan i Uppsala 
län åren 20 18-2020. 

Sammanfattning 
Strategi för närvårdssamverkan är ett gemensamt styrdokument för hälsa, stöd och 
vård och omsorg som tagits fram i samarbete mellan Region Uppsala och länets 
kommuner. I strategin ldargörs utgångspunkterna för närvårdssamverkan i Uppsala 
län. Vidare fastställs gemensamma mål och fokusområden för utvecklingen av 
närvårdssamverkan. Strategin ska bidra till att säkra ett gott omhändertagande för 
de personer som har behov av hälso- och sjukvårds-insatser och omsorg från både 
Region Uppsala och kommunerna. Närvårdssamverkan omfattar alla patienter och 
brukare med behov som behöver hanteras sammanhållet mellan olika verksamheter/ 
vårdgivare. 

Med närvård avses ett samverkansarbete mellan Region Uppsala och kommunerna 
för att skapa goda förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande. Närvård 
innebär gränsöverskridande vårdsamverkan och handlar om att koppla ihop resurser 
mellan huvudmännen för att tillsammans ge bättre vård och omsorg. När den gräns
överskridande aktiviteten ska ske behövs en samordnande struktur och riktlinjer/ 
rutiner som beskriver vad, hur, när och varför detta ska ske. Därefter sker 
samarbetet i form av det praktiska genomförandet mellan organisationer och 
personal inom olika områden. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Strategin för närvårdssamverkan är ett viktigt underlag till respektive huvudmans 
verksamhets- och budgetplanering de närmaste åren. Region Uppsala och länets 
kommuner förbinder sig att verka för ett förtroendefullt samarbete kring gemen
samma målgrupper, ta ett gemensamt ansvar för ett långsiktigt utvecldingsarbete 
och var för sig ansvara för att erforderliga resurser och kompetenser finns inom 
respektive ansvarsområde. 

Uppföljning 
Utifrån strategin ska handlingsplaner för lokal samverkan tas fram i kommunerna, 
där både regionala och lokala prioriteringar framgå. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 20 17- 12-22, dok.nr 2834. 
Strategi för närvårdsamverkan, dok.nr 280 1. 

Beslutet skickas till: 
Region Uppsala 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-02-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON § 4  Dnr 2018/00006 

Transport av avlidna personer 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att ta fram 
en riktlinje för transp01t av avlidna 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
tillsammans med upphandlingsavdelningen genomföra en upphandling av 
bårtransport av avlidna personer. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om avgift för transport av avliden i enlighet med förvaltningens 
förslag och att avgiften föreslås böija gälla från och med 2018-05-01. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att transport av avliden avgiftsbeläggs från 2018-05-01 
till en engångsavgift om 1800 kronor. 

Ärende 
Enligt 2 kap § 1 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), innefattas i hälso- och 
sjukvård att ta hand om avlidna. Kommunerna har ansvar för att ta hand om de 
som avlider i särskilda boendeformer. Håbo kommun bekostar idag transport av 
avliden person när anhöriga inte själva beställer transport. Beställer anhörig själv 
transporten så bekostas den idag inte av kommunen. 

Förvaltningen föreslår att en riktlinje tas fram där ansvarsförhållanden och 
kostnadsansvar tydliggörs i enlighet med SKLs f01mulär Underlag för rutiner 
kring omhändertagande av avlidna (2005:52) 

Bestämmelser om vårdavgifter i 17 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
medger att landsting och kommuner :ta ta ut avgifter i samband med 
omhändertagande av avlidna. Avgiften ska inte ingå i den kommunala maxtaxan 
för äldreomsorg. Det är dödsboet som ska betala dem1a avgift. 

Den entreprenör som kommunen väljer att anlita för uppgiften ska fakturera 
kommunen, och inte dödsboet, för sina kostnader. Kommunen ska sedan ta ut en 
avgift av dödsboet för transpmten av den avlidne. Baserat på kommunens 
kostnader för transp01ter under 2017 föreslår förvaltningen att avgiften sätts till 
1800 kronor för 2018. 

Anhöiiga kan välja att ta över ansvaret och beställa transp01t. I dessa fall inträder 
ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet och 
transportören utan att kommunen berörs. 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-06 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunen bekostade 20 transporter av avlidna under 2017 till en kostnad om 
36 tusen kronor. Den föreslagna avgiften är inte viktig som en kommunal intäkt 
utan som en del av konsekvent hantering av transport av avlidna personer. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-27, dok.nr 289 0 

Beslutet skickas till: 
Till kommunfullmäktige, beslutspunkt nr 3 
Socialförvaltningens avdelning för administrativt stöd och utveckling 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-02-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTE RARE 

VON§ 5 Dnr 2016/00009 

Ombudsmannens årsrapport 2017 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ombudsmannens årsrapport för 
år 2017 och uppdrar till förvaltningen att beakta synpunkterna i rapporten i 
det fortsatta utveckJingsarbetet. 

Sammanfattning 
Ombudsmannen för äldre och funktionsnedsatta har lämnat sin årsrapport 
för år 2017. Rapportens innehåller följande rubriker: 

2. Informera och Uppsökande verksamhet 
3. Sammanfattning inkomna ärenden 
4. Synpunkter 
4.1.1 Matlådor från Pomona 
4.1.2 Hemtjänstinsatsernas tid och många olika hemtjänstanställda 
4.1.3 Korttidsboende i annan kommun 
4.1.4 Kostnad för hemtjänst 
4.1.5 Fixartjänst för personer med funktionsnedsättning 
5. Några aktuella samhällsfrågor 
5.1 Framtidsfullmakt 
5.2 Hemtjänst 
5.3 Benämningen brukare 
5 .4 Datorer och internet 
5.5 Fakturor och Autogiro 
5.6 Boende 
5. 7 Att sakna anhöriga 
5.8 Hårdare krav från Försäkringskassan 
5.9 Besök 
6. Avslutning 

Det är möjligt att välja sin matleverantör av matlåda. Men priset kan då bli 
ett annat än vid leverans från kommunen. Det är också den enskilde själv 
som får ta reda på vad de olika restaurangerna har för mat på sina menyer. 

Väljer man matlåda för 40 kronor från restaurang Pomona, då är det 
föregående dags mat man får till ett reducerat pris. 

Väljer man dagens mat från restaurang Pomona då blir priset något högre, 
men dock med en pensionärsrabatt. Alternativet finns också att köpa 
kuponghäfte på elva kuponger men betala för tio. 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-02-06 

Väljer man catering från någon annan restaurang på orten, då betalar man 
den restaurangens pris för maten. 

Oavsett vilken restaurang man välj er sin mat ifrån har den enskilde rätt 
enligt sitt biståndsbeslut, att få maten hemlevererad utan extra kostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-16 , dok.nr 2859 

- Årsrapport, daterad 2018-01-19 , dok.nr 2858 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef för stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Avdelningschef för stöd till vuxna 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON §6 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-02-06 

Dnr 2018/00004 

Personligt ombud, redovisning år 2017 samt ansökan om stats
bidrag för år 2018 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner Enköpings kommuns redovisning 
för verksamhetsår 2017 samt att Enköpings kommun ansöker om stats
bidrag för verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning 
Enköpings kommun och Håbo kommun har i enighet med befintlig 
överenskommelse samt tidigare nämndbeslut bedrivit verksamhet med 
Personligt ombud under år 2017. Verksamheten har i huvudsak finansierats 
genom erhållet statsbidrag. 

Uppdraget Personligt ombud är helt fristående från myndigheter och vård
organisationer och ger helt kostnadsfritt stöd åt personer från 18 år och 
uppåt som har en psykisk funlctionsnedsättning. 

Ärende 
Länsstyrelsen har begärt in en redovisning av hur verksamheten bedrivits 
under år 2017. En sådan redovisning har av Enlcöpings kommun lämnats in 
till Länsstyrelsen innan den 15 januari 2018, enligt anvisningar. 

Socialstyrelsen beslutade i december år 2016 om nya föreskrifter gällande 
verksamhet med personligt ombud. Dessa trädde i kraft 1 september 2017. 
Nytt för i år 2018 är därför att en kommuns ansökan om statsbidrag ska ha 
kommit in till länsstyrelsen senast den 1 mars samma år som länsstyrelsen 
fördelar bidraget. Länsstyrelsen ska också fördela statsbidraget med 
utgångspunlct från det totala antalet årsanställningar som personligt ombud. 
Tidigare fastställdes istället en schablonsumma per heltidstjänst som kunde 
sökas när som helst under året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-23, dok.nr 2884 

- Enköpings kommuns redovisning för år 2017 
- Enlcöpings kommuns ansökningshandling för år 2018 

Beslutet skickas till: 
Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 7 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-02-06 

Dnr 2016/00020 

Förtydligande av den fortsatta hanteringen av delegerade 
beslutanderätt med anledning av ny kommunallag 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anmälan av beslut som fattas med 
stöd av delegation ska fortsatt ske enligt tidigare fastställd ordning, inne
bärandes att samtliga fattade beslut ska anmälas till nämndens närmast 
kommande sammanträde fram tills dess att nämnden beslutar annorlunda. 

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med 
förslag på vilka grupper av delegerade beslut, som mot bakgrund av 
effektivitet, vikten av ett snabbare lagakraftvinnande eller motsvarande, 
inte behöver anmälas till nämnden utan istället protokollföras och anslås i 
särskild ordning på kommunens anslagstavla. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 20 18 trädde nya kommunallagen (SFS 20 17:725) i kraft. Den 
nya kommtmallagen möjliggör en förenklad hantering av anmälan av de beslut 
som fattas med stöd av delegerad beslutanderätt och som finns fastställda i 
nämndens delegationsordning. 

Enligt 7 kap 8 § i den nya kommunallagen så ska en nämnd besluta om i vilken 
utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas tillbaka 
till nämnden. Beslut som inte anmäls ska protokollföras i särskild ordning och 
anslås på kommunens anslagstavla. 

Detta innebär vård- och omsorgsnämnden i beslut måste fastställa vilka 
grupper av delegerade beslut som ska anmälas tillbaka till nämnden och vilka 
grupper av delegationsbeslut som inte behöver anmälas. 

Ärende 
Bakgrunden till lagändringen är bland annat att den gamla ordningen med 
anmälningsskyldighet för samtliga delegationsbeslut blev en administrativ 
börda för nämnderna, framförallt avseende beslut av mer rutinartad karaktär. 

Med den nya lydelsen i 7 kap 8 § får kommunens nämnder en större frihet att 
själva organisera sin verksamhet, vilket torde borga för en ökad effektivitet. 
Det ska även noteras att detta möjliggör för nämnderna att fastställa om 
huruvida beslut som fattas med stöd av delegation av utskott och tjänstemän 
ska anmälas. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

13(15) 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

Alla beslut som inte anmäls, ska protokollföras i särskild ordning och anslås på 
kommunens webbaserade anslagstavla och därmed måste hänsyn tas till bland 
am1at bestämmelser om personuppgifter och sekretess i vid tid gällande person
uppgifts- och dataskyddslagstiftning samt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

Grundläggande uppgifter som möjliggör att beslutet enskilt kan identifieras 
måste finnas med i anlaget. Bedömningarna om vad som kan tillkännages utan 
att strida mot bestämmelser om personuppgiftsskydd och sekretess måste göras 
i vaije enskilt fall. Protokollens utformning kan därför komma att se olika ut 
beroende på typen av beslut. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att vård- och omsorgsnämnden 
fastställer nuvarande ordning för anmälan av delegationsbeslut att gälla 
tillsvidare. Samt att vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att 
återkomma med förslag på vilka grupper av delegerade beslut, som mot 
bakgrund av effektivitet, vikten av ett snabbare lagakraftvinnande eller 
motsvarande, inte ska anmälas utan istället protokollföras och anslås i särskild 
ordning på kommunens anslagstavla. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ärendet innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 
Beslutet följs upp i och med hanteringen av det uppdrag som nämnden föreslås 
uppdra till förvaltningen i beslutspunkt 2. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 20 18-0 1- 15, dok.nr 2853. 

Beslutet skickas till: 
Socialförvaltningens avdelning for administrativt stöd och utveckling 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-02-06 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON § 8  Dnr 2018/00003 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten 
för perioden 201 7-12-11 -2018-01-29 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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