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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 1 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Dnr3594 

1. Vård och omsorgsnämnden godkänner dagordningen. 

Sammanfattning 
Dagordningen föreslås kompletteras med följande punkter: 

• Förvaltningen infonnerar 
• Övrig fråga-Hur har det gått med Fixartjänsten, Ingrid Andersson (S) 
• Övrig fråga -Trygghetslarm, Ann-Sofi Borg (SD) 
• Övrig fråga -Bemanning i receptionen på Pomona, Kjell Dufvenberg (L) 
• Övrig fråga -Äldres ensamhet, Kjell Dufvenberg (L) 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna att dagordningen kompletteras 
med uppräknade punkter och fim1er att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNA TUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 2 

Förvaltningen informerar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Dnr 2019/00016 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Ekonomiska utfallet är ett positivt resultat om cirka 1,2 miljoner laonor. 

Enheten serviceboendet för psykiskt funktionsnedsatta komn1er att stängas och 
vissa av de boende kommer att bo kvar men med boendestöd. Anledningen är att 
beläggningen är för liten. 

Det har varit en lång och svår process i byggandet av Äldreboendet vid 
Västerhagsvägen. En utomstående konsultarkitekt har nu bedömt byggherrens 
ritningar och påpekat fel på en rad punkter. Ärendet tas upp på 
kommw1styrelsens arbetsutskott den 28 januari med på vilket sätt processen tas 
vidare. Socialförvaltningen ser gärna att ett omtag görs. 

Alla LSS lägenheter, totalt 11 stycken, är uthyrda och inflyttning sker 2 maj 
2019. 

Till somatiskt boende väntar tre stycken på att få flytta in. Till demensboende 
väntar fem stycken på att få flytta in. Korttidsboendet har full beläggning. 
Förvaltningen köper just nu en avlastningsplats på externt korttidsboende och en 
permanent plats på externt somatiskt boende. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Dnr 2019/00002 

Inrätta en presidieberedning 2019-2022 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att imätta en presidieberedning i stället för 
det arbetsutskott som nämnden hade förra mandatpe1ioden. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen 3 kap. 5 §får fullmäktige bestämma att en nämnd ska ha ett 
eller flera utskott. Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden 
själv bestämma om utskott ska finnas eller inte. En nämnd får tillsätta de 
nämndberedningar som behövs. I fullmäktiges arbetsordning för Håbo kommuns 
nämnder, mandatpe1ioden 2019-2022 har fullmäktige inte angett något om utskott. 

Ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har under föregående mandatpetiod haft ett arbetsut
skott bestående av tre ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottets sammanträden 
har inte protokollförts och därmed har arbetsutskottet inte lagt fram egna förslag till 
beslut till nämnden. Arbetsutskottets funktion har därmed vatit en beredning inför 
nämndsammanträdena. Utöver arbetsutskottet har ordföranden haft ordförande
beredningar tillsammans med förvaltningschef och nämndsekreterare. 

Erfarenheterna talar för att förberedelserna inför nämndsammanträdena kan 
effektiviseras genom att antalet möten och antalet medverkande personer minskas 
genom att ordförandeberedning och arbetsutskott slås samman till en beredning. 
Även om antalet ledamöter i nämnden minskats till tio från tidigare pe1iods tolv så 
talar nämndens storlek för imättandet av en presidieberedning i stället för den 
modell med enbart en ordförandeberedning som är vanlig för mindre nämnder. 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande föreslår att nämnden imättar en presidie
beredning i stället för arbetsutskott. Presidieberedningen utgörs av ordförande och 
vice ordförande som tillsammans med förvaltningschef, nämndselaeterare och 
berörda avdelningschefer bereder ärendena till nämnden. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En liten bespating i f01m av arvodering kommer att uppnås. Detta är dock under
ordnat den effektivitetsvinst som uppstår genom bättre nyttjande av förvaltningens 
arbetstid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse m 3570, daterad 2019-01-09 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kommunarkivatie 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

201 9-01-22 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTE RARE 

?/!' 

VON § 4  Dnr 2018/00060 

Sammanträdestider år 2019 för vård- och omsorgsnämnden och 
dess presidieberedning 

Beslut 

1 .  Vård- och omsorgsnämnden godkänner sammanträdesplanen för år 20 1 9. 

Sammanfattning 
Sammanträdesplanen för vård- och omsorgsnämnden är utarbetad utifrån 
kommunstyrelsens ekonomiprocess och sammanträdesprocess. 

Nämnden sammanträder på tisdagar med start klockan 18:00 och förmöten med 
start klockan 17:00. 

Presidieberedningen sammanträder på tisdagar med start klockan 09:00. 
Undantag är februari, då sammanträder presidiet måndag 1 8  februari med start 
klockan 15:00 

Stoppdag för förvaltningen att lämna ärenden till nämnden är klockan 13 :00 på 
tisdagar veckan före presidieberedningens sammanträde. 

Stoppdatum 
12 februari 
19 mars 
29 april (måndag) 
28 maj 

20 augusti 
1 7 september 
22 oktober 
26 november 

Beslutsunderlag 

Presidieberedning 
18 februari (måndag) 
26 mars 
7 maj 
4 juni 

27 augusti 
24 september 
29 oktober 
3 december 

- Tjänsteskiivelse nr 3549, daterad 2019-01-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vård- och omsorgsnämnd 
26 februari 
2 april 
14maj 
1 2  juni (onsdag) 

3 september 
1 oktober 
5 november 
10 december 

Ingrid Andersson föreslår att sammanträdet flyttas från den 11 juni till den 12 juni 
istället. 

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

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Dnr 2019/00003 

Närvaro och yttranderätt i vård- och omsorgsnämnden 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge nämndsela-eterare, förvaltnings
chef och avdelningschefer permanent närvaro- och yttranderätt vid nämndens 
samnrnnträden under mandatperioden. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge anställd närvaro- och yttranderätt 
i nämnden i de ärenden de själva handlägger, föredrar under mandatperioden. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i ärenden i vilka det förekommer 
sekretessbelagda uppgifter, ge nämndsekreterare, förvaltningschef och 
avdelningschefer närvaro- och yttranderätt för att ge upplysning vid 
presidieberedning och nämndens sammanträden under mandatperioden. 

Sammanfattning 
En nämnd rar kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd 
eller beredning, en revisor eller en revisorsersättare, en anställd hos kommunen 
eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att 
lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden 
beslutar det, lämna upplysningar men inte delta i besluten. 

En nämnds sammanträden måste alltid hållas inom stängda dörrar för obehöriga 
i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer sekretess
belagda uppgifter. 

Närvaro av ledamöter, ersättare och anställda ska protokollföras på protokollets 
första sida. Närvarouppgifter om enskilda som begärt företräde i nämnden med 
stöd av socialtjänstlagen, ska av integritetsskäl endast protokollföras i den 
akh1ella paragrafen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nr 3549, daterad 2019-01-08. 

PJ"'' 1 e51 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 6  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Dnr 2019/00004 

Rutin för deltagande i extern förrättning med arvodering 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnänmden beslutar att i första hand är det nänmden 
som ska besluta om deltagande i föITättning. 

2. Vård- och omsorgsnänmden beslutar att i andra hand får ordförande 
besluta om deltagande i föITättning om tidsangivelsen i inbjudan inte 
kan invänta nämndens beslut. 

Sammanfattning 
Rätt till förrättningsarvode finns angivna i § 7 i arvodesreglerna antagna av 
kommunfullmäktige 2018-12-10 § 165. Där står att förrättningsarvode endast 
utges till förtroendevald om det finns ett beslut i nänmd eller i förekommande 
fall ett beslut av ordförande, ett så kallat delegations beslut om att föITättningen 
inte kan invänta nämndens sammanträde. 

Ärendet 
Till socialförvaltningens kansli kommer ibland många externa inbjudningar 
på e-post riktade till politiker. Med externa inbjudningar avses konferens, 
utbildning, föreläsning, infmmationsmöte, kurs, studiebesök, studieresa, etc. 

Rutin 
Rutinen föreslås vara att i första hand inhämtar nänmdens kansli synpunkt 
från förvaltningschef om im1ehållet i inbjudningen är relevant och värdefullt. 
Om så blir fallet vidarebefordras inbjudningen till ordförande och vice 
ordförande för avgörande om deltagande. 

Efter deltagande i ovanstående typ av arrangemang åligger det deltagare att 
redovisa anangemangets innehåll för nämnden. Efter ett deltagande ska kopia 
på inbjudan fogas ihop med arvodesräkningen och unde1iecknas av 
ordföranden. 

Interna inbjudningar/kallelser 
Vid koncerninterna inbjudningar och kallelser ska det alltid framgå vilken 
kommunal instans/förvaltning det är som bjuder in och det är alltid den 
sammankallande ordförande som ska underteckna ersättningsanspråket. 
Ersättningsanspråket ska alltid länmas till det kansli där den sammankallande 
ordföranden tillhör. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3550, daterad 2019-01-08. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Dnr 2019/00007 

Fyllnadsval till KPR, kommunala pensionärsrådet 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Per-Arne Öhman (M) till 
ledamot och Eva Staake (S) till ersättare i kommunala pensionärsrådet 
för mandatperioden 2019-2022. 

Sammanfattning 
Håbo kommuns pensionärsråd, KPR, är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för pensionärsorganisationema, Anhörigföreningen, 
Finska föreningen och kommunen. Rådet är organisatoriskt knutet till kommun
styrelsen och består av nio ledamöter och sju ersättare. Rådet äger ingen 
beslutanderätt över den kommunala verksamheten och äger ingen rätt att väcka 
ärenden i kommunstyrelsen. 

Rådets syfte och arbetsuppgifter är att stärka pensionärernas inflytande i 
frågor som berör dem. 

• Rådet och kommunen ska utbyta information i frågor som rör äldre . 
• 

• 

Kommunen ska informera rådet om viktiga planer och förändringar som rör äldre 
och etablera dialog i god tid före beslut så att rådets synpunkter kan inhämtas. 
Rådet utgöra remissinstans i övergripande frågor som rör äldre . 

• Rådet ska verka för att pensionärernas intressen beaktas i styrelser och nämnder. 

Sammanträden 
Rådet ska sammanträda tre gånger per termin, varav ett sammanträde ska hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling. Närvarande, ej tjänstgörande 
ersättare har närvaro- och yttranderätt vid rådets sammanträden. Rådet ska ha ett 
presidium istället för ett arbetsutskott och som sammankallas mellan ordinarie 
sammanträden om behov finns. Presidiet ska bestå av rådets ordförande, vice 
ordförande, vård- och omsorgsnämndens representant samt ytterligare tre 
representanter för organisationerna. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Arvode samt ersättning för resor och traktamenten utgår enligt de regler som 
gäller för kommunens arvoden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nr 3557, daterad 20 19-01-08 
KPR reglemente, KS § 245, Dnr 2018/00576 nr 85077. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Löneenheten 

JUSTERARE ---

? / I b I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Dnr 2019/00008 

Fyllnadsval till KHR, kommunala handikapprådet 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Per-Arne Öhman (M) till 
ledamot och Eva Staake (S) till ersättare i kommunala handikapprådet för 
mandatperioden 2019-2022. 

Sammanfattning 
Håbo kommuns handikappråd, KHR är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för handikapporganisationerna och kommunen. 
Rådet är organisatoriskt lmutet till kommunstyrelsen och består av tio ledamöter 
och tio ersättare. Rådet äger ingen beslutanderätt över den kommunala 
verksamheten och äger ingen rätt att väcka ärenden i kommunstyrelsen. 

Rådets syfte och arbetsuppgifter är att stärka funktionsnedsattas inflytande i frågor 
som berör dem. 

Rådet och kommunen ska utbyta information i frågor som rör funktionsnedsatta. 
• Kommunen ska infmmera rådet om viktiga planer och förändringar som rör 

funktionsnedsatta och etablera dialog i god tid före beslut så att rådets synpunkter 
kan inhämtas. 

, 

• Rådet ska utgöra remissinstans i övergripande frågor som rör funktionsnedsatta. 

11 (21) 

• Rådet ska verka för att funktionsnedsattas intressen beaktas i styrelser och nämnder. 

Sammanträden 
Rådet ska sammanträda tre gånger per termin, varav ett �ammanträde ska hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling. Närvarande, ej tjänstgörande 
ersättare har närvaro- och yttranderätt vid rådets sammanträden. Rådet ska ha ett 
presidium istället för ett arbetsutskott och som sammankallas mellan ordinarie 
sammanträden om behov finns. Presidiet ska bestå av rådets ordförande, vice 
ordförande, vård- och omsorgsnämndens representant samt ytterligare tre 
representanter för organisationerna. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Arvode samt ersättning för resor och traktamenten utgår enligt de regler som gäller 
för kommunens arvoden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nr 3558, daterad 2019-01-08 
KHR reglemente, KS § 246, Dnr 2018/00577 nr 85083. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Löneenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 9  

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Dnr 2017/00025 

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner dokumenthanteringsplanen och 
arkivbeslaivningen att gälla från 2019-01-22 och tills vidare. 

Sammanfattning 
Varje myndighet ska enligt lag upprätta både en arkivbeslaivning och en 
dokumenthanteringsplan. 

En dokumenthanteringsplan beslaiver myndighetens handlingar/dokument som 
inkommit, upprättats och förvaras i verksamheten och om dessa ska gallras eller 
bevaras. 

Arkivbeskrivning talar om var och hur många närarkiv myndigheten har och vilka 
handlingar som förvaras i varje närarkiv. 

Ärendet 
Bevaras innebär att handlingen ska arkiveras för all framtid. Handlingar som ska 
bevaras levereras efter bestämt antal år till centrala kommun-arkivet. 

Gallras innebär att handlingen förstörs och därmed inte längre kan återsökas eller 
återskapas. När det exempelvis anges att en handling ska gallras efter fyra år, 
betyder det att gallring får tidigast utförs 1 januari på det femte året. 

Omedelbart innebär att handlingen kan kastas direkt och inaktualitet att handlingen 
kan gallras när den inte längre behövs i verksamheten. Handlingar som avses är till 
exempel reldam, erbjudanden, spam och liknande. 

Närarkiv kan vara ett tjänsternm, ett förråd eller tillgång till arkiv inom arbetsplatsen. 

Centralarkiv är Håbo kommuns gemensamma arkiv för alla myndigheter och är 
placerad i kommunhusets källare. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse nr 3574, daterad 2019-01-10 
- Dokumenthanteringsplan/arkivbeskrivning nr 3573, daterad 2019-01-22. 

Beslutet skickas till: 
Kommunens kommunarkivarie 
Centralarkivet arkivassistent 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

f cf 

VON§ 10 Dnr 2019/00006 

Attesträtt och attestförteckning för vård- och omsorgsnämnden år 
2019 

Beslut 

I. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge ordförande i vård- och 
omsorgsnämndens attesträtt under år 2019 med ansvar 70000000 kopplat 
till verksamhet 10800, med belopps gräns 500 000 kr per faktura. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschef attesträtt under 
år 2019 med ansvarskodsintervallet 70000000-79999999 kopplat till 
verksamhetskodsintervallen 10800, 13800, 50000-57999, 81511, med 
beloppsgräns 4 000 000 kr per faktura. 

3. Vård och omsorgsnämnden delegerar till förvaltningschef rätt att utse 
attestanter bland budgetansvariga i organisationen. 

Sammanfattning 
Ärendet behandlar attesträtt och attestreglemente. I attestreglementet finns de regler 
som gäller vid olika attestmoment. I ärendet presenteras ett förslag på beslut om 
attesträtt. 

Ärendet 
Nämnden beslutar endast om attesträtten för ordförande och förvaltningschef . 
Förvaltningschef har sen möjlighet att under året uppdatera attestförteckningen med 
attestanter enligt beslutspunkt nummer tre. 

Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunens ekonomiska transaktioner 
ska godkännas för att en tillräcldig intern kontroll ska upprätthållas. 

Attestförteckning upptar både attestanter som utses av vård- och omsorgsnämnden 
och attestanter som utses av förvaltningschef. Aktuell attestförteclming förvaras på 
socialförvaltningen där det framgår vilka befattningshavare som har attesträtt, namn 
samt beloppsgräns. 

Uppföljning 
Uppföljning att attesträtten följs sker genom intern kontroll som utförs av 
ekonomienheten på kommunstyrelsens förvaltning. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse nr 3566, daterad 2019-01-09. 
- Attestförteclming, daterad 2019-01-01. 
- Attestreglemente och anvisningar KS nr 2012.3492. 

Beslutet skickas till: 
Berörda 

- EXPEDIERAD SIGNATUR 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 11 Dnr 2018/00063 

Begränsning av antalet resor inom färdtjänst 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att från och med 2019-03-01 reglera 
antalet resor till 200 stycken per färdtjänsttillstånd och kalenderår. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-06-14 § 51 att reglera antalet 
färdtjänst-resor till maximalt 200 resor per person och år. 

Beslutet fattades mot bakgrund av att mindre än 3 % av resenärerna reste mer än 
200 gånger per år och att en begränsning skulle minska kostnaden för betalda 
färdtjänstresor med 150 tkr årligen, utifrån dåvarande volymer. 

Dåvarande avtalsvillkor med leverantören Bålsta taxi möjliggjorde dock inte att 
avkräva dem en hantering av ett sådant system, och kostnaden för förvaltningen att 
kontrollera antalet beställda resor skulle ha blivit större än besparingen. Vård- och 
ornsorgsnämnden beslutade därför 2016-12-06 � 77 att åte1ta det tidigare beslutet 
om begränsning. Det planerades istället för att i samband med nästkommande 
upphandling ändra avtalsvillkoren och inldudera kontrollen av antalet resor i 
leverantörens ansvar. Nytt sådant avtal med Bålsta taxi gäller sedan oktober 2018. 

Förvaltningen föreslår nu att antalet färdtjänstresor regleras till maximalt 200 per 
person och kalenderår, från och med 2019-03-01. Begränsningen gäller inte så 
kallade "arbetsresor". De uppdaterade riktlinjerna ger färdtjänsthandläggare en viss 
möjlighet att för en resenär bevilja ytterligare ett begränsat antal resor för 
oplanerade händelser eller vid särskilda behov. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En beräknad kostnadsminskning om minst 150 tkr per helår är redan inräknad i 
2019 års budget. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3561, daterad 2019-01-08 

Beslutet skickas till: 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala handikapprådet 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Dnr 2019/00009 

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinje, daterad 2019-01-08 
för tillståndsgivning för färdtjänst och riksfärdtjänst, att börja gälla från 
2019-03-01 och tills vidare. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tidigare riktlinje SN 2012/00011 
nr 2012.371 för färdtjänst och riksfärdtjänst upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade i §  11 i detta protokoll 2019-01-22 att 
reglera antalet resor per färdtjänsttillstånd och kalenderår, att böija gälla från 
och med 2019-03-01. 

I och med detta behöver nuvarande riktlinjer uppdateras och förvaltningen har 
då även gjort några mindre redaktionella ändringar i riktlinjen. 

I riktlinjerna står sedan tidigare även omnämnt en möjlighet för Håbos färdtjänst
resenärer att beställa 10 enkelresor per år för nyttjande av sitt färdtjänsttillstånd 
vid vistelse i någon annan kommun. Detta är således en möjlighet utöver vad 
färdtjänstlagen annars ger den enskilde rätten att begära. 

Sedan detta beslutades av nämnden har allt fler taxibolag i Sverige dock börjat 
neka till de slags betalningsåtaganden färdtjänsthandläggaren kan utfärda till den 
enskilde resenären. För att lösa detta kommer förvaltningen framöver att nyttja en 
tjänst hos upphandlad riksfärdtjänstsleverantör, vilken möjliggör för Håbos 
färdtj änstresenärer att oavsett tillfällig vistelseort kunna beställa dessa 10 resor. 

Dock medför denna ändring att egenavgiften för just dessa resor blir 150 kr per 
resa. Denna infmmation är också inkluderad i Håbo kommuns riktlinjer för 
tillståndsgivning för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Uppföljning 
Samtliga riktlinjer inom Håbo kommun uppdateras med minst fyra års mellanrum. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3580, daterad 2019-01-14. 
- Uppdaterad riktlinje nr 3563, daterad 2019-01-08. 

Beslutet skickas till: 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala handikapprådet 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Dn r 2018/00062 

Riktlinje för trygghetslarm utan biståndsbedömning 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta 1iktlinje daterad 2018-12-18 
för trygghetsla1m utan biståndsbedönming, att börja gälla 2019-02-01 och 
tills vidare. 

Sammanfattning 
Den 1 juli 2018 trädde ny lagstiftning i kraft, 4 kap 2 a § SoL, som möjliggör för 
kommunen att erbjuda hemtjänst för äldre utan behovsprövning. 

I Håbo kommun kan sedan tidigare kommuninvånare över 75 år beställa vissa 
serviceinsatser via kontaktcenter, i enlighet med 7 § Lag (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter. 

Den nya lagstiftningen i socialtjänstlagen innebär dock en ny och utökad möjlighet 
att undanta biståndsbedömning även för annan typ av hemtjänst. 

Trygghetslarm är en förebyggande insats och är den hemtjänstansökan som mest 
sällan avslås. Insatsen lämpar sig därför för en förenldad handläggning i enlighet 
med nya lagstiftningen. Förändringen innebär en resurseffektivise1ing för 
biståndsenheten och är ett positivt nyttjande av kommunens kontaktcenter. 
Förändringen gäller enbart de som endast ansöker om trygghetslarm. 

Enligt antagen riktlinje kommer kommunens kontaktcenter att utan behovsprövning 
bevilja trygghetslarm för de som uppfyller följande laiterier: 

• Den sökande är folkbokförd och bosatt i Håbo kommun. 
• Den sökande är vid ansökningstillfället fyllda 68 år eller mer. 

Den sökande bedöms ha kunnat tillgodogöra sig den information som 
Kontaktcenter gett i samband med handläggningen av ansökan om trygghetslmm. 

• Inget tyder på att den sökande har andra behov eller försvårande omständigheter 
som innebär att en utredning enligt 11 kap 1 § SoL är påkallad. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förändringen i handläggningen av trygghetslarm bedöms inte påverka antalet 
beviljade trygghetslarm och därmed inte heller kostnaderna. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse nr 3579, daterad 2019-01-14 
- Riktlinje för trygghetslann utan biståndsbedömning 

Beslutet skickas till: 
Kon taktcenter 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 14 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Dnr 2019/00005 

Delegationsförteckning för vård- och omsorgsnämnden 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delegationsbesluten för perioden 
2018-11-30 - 2019-01-21 är redovisade. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delegationsordningen daterad 
2019-01-08 gäller från och med 2019-01-22 och tills vidare. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att alla delegationsbeslut, med 
undantag av gruppen bistånd enligt SoL, LSS och lagen om färdtjänst och 
riksfärdtj änst ska återrappo1ieras löpande till nämnden. 

4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att gruppen delegationsbeslut om 
bistånd enligt SoL, LSS och lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst 
återrapp01ieras endast till förvaltningschef att gälla tills vidare. 

Sammanfattning 
På dagens sammanträde redovisas delegationsbesluten för periodenen 2018-11-30 
- 2019-01-21. 

Vård- och.omsorgsnämnden föreslås delegera vissa beslut till tjänstemän inom 
nämndens verksamhetsområde enligt delegationsordning, daterad 2019-01-08. 
SoL är Socialtjänstlagen (2001 :453) och LSS är Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (1993:387). 

Redovisning av delegationsbeslut 
På vård- och omsorgsnämndens samn1anträden redovisar socialförvaltningen alla 
biståndsbeslut enligt SoL, LSS samt lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst som har 
fattats med stöd av vidaredelegation, sammanställda i en pärm som politikerna 
individuellt studerar under pågående sammanträde. 

Förvaltningen föreslår nu med hänvisning till tidigare beslut, från 2018-02-06 § 7 att 
vård- och omsorgsnämnden godkänner att delegationsbesluten (myndighetsbesluten) 
avseende beviljat eller avslaget bistånd enligt SoL, LSS, färdtjänst och riksfärdtjänst 
endast återrapporteras till förvaltningschef. 

Aterrapportering med stöd av vidaredelegation 
Grupp av delegationsbeslut som avses är: 

Inleda och avsluta utredning, bostad med särskild service, boendestöd, särskilt 
boende, stödboende/placering, korttidsvistelse, korttidsboende, växelvårdsboende, 
daglig verksamhet, dagverksamhet, sysselsättning, kontaktperson, personlig 
assistans, avlösarservice, hemtjänst, hemsjukvård, assisterad egenvård färdtjänst, 
riksfärdtjänst, trygghetslarm, trygg hemgång, arbetsstöd.insats, avgiftsbeslut. 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Dnr 2019/00005 

Återrapportering sker löpande till förvaltningschef. Perioderna protokollförs och 
undertecknas av förvaltningschef. Protokollet anslås sen på konununens digitala 
anslagstavla. Denna ordning möjliggör en större säkerhet laing de sekretesskyddade 
fötteckningarna som då inte behöver bäras med i pätm till och från 
sammanträdeslokalen. 

Uppföljning 
Delegationsordningen följs upp löpande. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse m 3554, daterad 2019-01-08 
- Delegationsordning, daterad 2019-01-08 

Förteckning, perioden 2018-11-30 - 2019-01-21, sekretess. 
- Beslut VON § 7, 2018-02-06_ 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 15 

Lex Sarah - Plommonvägen 6 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Dnr 2018/00064 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att händelsen på Plommonvägen 6 
ska ses som att involverade brukare utsatts för ett missförhållande enligt 
lex Sarah. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att händelsen inte är allvarligt och 
därmed upprättas inte en anmälan till NO, Inspektionen för vård- och 
omsorg enligt lex Sarah 14 kap. 7 § Socialtjänstlagen (SoL). 

Sammanfattning 
Ärendet avser en händelse som skett på korttidsboende Plommonvägen 6, 
2018-12-16. Händelsen omfattar tre brukare som vistades på korttidsboendet 
vid detta tillfälle och om ett bråk som uppstått dem emellan i gemensamhets
utrymmet. Händelsen har bedömts vara föremål för vidare utredning om 
missförhållande enligt lex Sarah. 

Ärendet 
Ärendet beskrivs i utredning enligt lex Sarah. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3572, daterad 2019-01-10 
- Utredning enligt lex Sarah, daterad 2019-01-08 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef för Stöd till Äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschef för korttidsboendet Plommonvägen 6 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 16 

Övriga frågor 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Dnr 2019/00017 

1. Vård- och omsorgsnänmden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att 
utreda vilka lösningar det finns och/eller möjligheter till att bemanna 
Pomona reception samt att en konsekvensbeslaivning tas fram. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att nämnden har ett särskilt möte 
för att diskutera tänkbara möjligheter för att bryta de äldres ensamhet. 

Fråga hur det har gått med Fixartjänsten? 
Förvaltningen meddelar att fixartjänsten nu är imättad i Daglig verksamhet 
och kommer att vara igång till 1 februari 2019. Fixar Robban har nu sin 
anställning hos Daglig verksamhet. Förvaltningen kommer att skicka ut 
information om hur fixaruppdraget är ordnat och att det fortsatt är gratis. 
- Ingrid Andersson (S) tackar för svaret. 

Fråga om kostnad för trygghetslarm och larmning om bagateller. 
Förvaltningen svarar att oavsett om man har privat eller kommunal 
utförare så är trygghetslarmen gratis för alla som är 68 år och äldre. 

Förvaltningen svarar att det är svårt att sätta upp gränser för vad den 
enskilde får larma om eller inte. Trygghetslarm är en insats för att ge 
trygghet och säkerhet. Hemtjänstpersonalen har i regel god kunskap om 
sina brukare. Om larm används till bagateller behövs troligen den enskilde 
bli mer informerad om att trygghetslarm endast ska användas vid akuta 
behov, såsom fallskador och/eller akut försämrad hälsa. 
- Ann-Sofi Borg (SD) tackar för svaret. 

Fråga om bemanningen i receptionen på Pomona. 
Förvaltningen svarar att administratören som tidigare hade sin arbetsplats 
vid receptionen nu har flyttat till Landstingshuset. En anledning bland 
flera är att stärka upp och sälaa avgiftshandläggningen. Både 
administratören och avgiftshandläggaren hade ensamtjänster och var 
därför mycket sårbara på många arbetsuppgifter. Förvaltningen har inte 
några planer på att bemanna receptionen på Pomona. 

• Yrkande - Förslag till beslut på sammanträdet 
Kjell Dufvenbcrg (L) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda 
vilka lösningar det finns och/eller möjligheter att bemanna 
receptionen igen. 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-22 

Dnr 2019/00017 

Fråga vad förvaltningen gör kring äldres ensamhet. 
Förvaltningen svarar att en uppsökande verksamhet görs en gång per år till 
grnppen 80 år och äldre och som inte har kontakt eller hjälp från 
kommunen. 

• Yrkanden - Förslag till beslut på sammanträdet 
Kjell Dufvenberg (L) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda vad 
man kan göra för grnppen äldre i ofrivillig ensamhet men tar tillbaka 
sitt yrkande till förmån för Ingrid Andersson (S) förslag att nämnden 
istället har ett särskilt möte där man först diskuterar de äldres ensamhet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna Kjell Dufvenbergs yrkande 
att förvaltningen utreder och tar fram en konsekvensbeskrivning lcring en 
eventuell bemanning i receptionen på Pomona och finner att så sker. 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna Ingrid Anderssons förslag att 
nämnden först har ett möte för diskussion kring äldres ensamhet och finner 
att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningscheferna, Stöd till äldre och Stöd till vuxna 
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