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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 76 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 

Dnr 2019/00017 

Övriga frågor I godkännande av dagordning 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att 
återkomma till nämnden med information om vad ett uppdrag som 
Kontaktpolitiker kan innebära för vård- och omsorgsnämnden i Håbo. 

2. Vård- och omsorgsnäim1den godkänner dagordningen. 

Sammanfattning 
Ann-Sofi Borg (SD) frågar om intresse finns att nämndsledamötema även 
blir en så kallad kontaktpolitiker. Modellen tillämpas redan i flera 
kommuner, bland annat i Upplands-Bro kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att förvaltningen får återkomma med information om 
vad en kontaktpolitiker förväntas göra. Inga andra förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner att förvaltningen återkommer 
med information kring kontaktpolitiker och finner att så sker 

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

Beslutet skickas till: 
Avdelningen för administrativt stöd och utveckling 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 77 

lnformationspunkt på nämnden 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 

Dnr 2019/00016 

1. Vård- och omsorgsnänmden beslutar att inrätta en stående punkt kring 
lokalförsörjning inom näim1dens verksamhetsområden. 

2. Vård- och omsorgsnänmden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Externt besök 
Från Patientnänmdens förvaltning gästar förvaltningschef Marie-Charlotte Stenbom 

nänmden för att presentera och inf01mera om patientnämndens uppdrag. 

Ekonom Emma Fahlström informerar 
Om konmmnens ekonomistyrprinciper, en följd och komplettering till den 
ekonomiutbildning som genomförts med de förtroendevalda. 

Avdelningschef Marie Rönnqvist Borneteg informerar 
Beläggning vid dagens datum är tre som väntar på somatiskt boende, fem väntar på 
demensboende, varav en till demensboende har väntat i mer än 3 månader 
överskridande en dag. På korttidsboende för demens och somatiskt finns inga lediga 
platser. Två externa korttidsplatser köps, en somatisk plats och en demensplats. 

Socialchef Mats Elgström Ståhl informerar 
Partsamverkan i Socsam den 2019-06-10 hade inget att erinra, varken mot 
förvaltningens föreslagna organisationsföränd1ing eller ritningarna över nya 
äldreboende på Västerhagsvägen. 

Redogör om arbetet till underlaget inför budget 2020 och den verksamhetsanalys 
förvaltningen gjort inför budgetarbetet i höst. 

Gällande Ekans korttidsboende vill socialchef särskilt informera att skrivningen i 
dokumentet om nedläggning av Ekans korttidsboende har förvaltningen redan nu 
infomierat de berörda om förslaget och att inga beslut tas förrän i november 20 19 
samt att ingen kommer att förlora sin anställning. 

Efter genomfö1i programarbete dnr 2019/0028 ska vård- och omsorgsnänmden fatta 
beslut om kostnaden innan nybyggnation av ny gruppbostad LSS kan starta. 

Två halvdagar är inbokade, en i september och en i oktober för mål- och 
budgetdialog år 2020. 

Utredning pågår rörande receptionen på Pomona äldreboende. 

Sofia Claesson, ny enhetschef för kommunala hemtjänsten Kärnhuset 

J USTERARE /,.... -

Pl / cA I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 

Dnr 2019/00051 

Riktlinjer för Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre 
och funktionshindrade 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att en redaktionell ändring i 
dokumentet görs gällande avlösning i hemmet från 10 timmar till 20 timmar. 

2. Vård- och omsorgsnämnden antar med ovan redaktionella ändring riktlinjen 
för bistånds bedömning, daterad 2019-05-09. 

Sammanfattning 
Nuvarande riktlinjer för biståndshandläggningen i Håbo kommun antogs av 
vård- och omsorgsnämnden i oktober 2015. I och med viss ändrad lagstiftning 
och praxis har riktlinjen uppdaterats. 

Socialförvaltningens handläggning av ansökningar om bistånd för äldre och 
funktionshindrade är lagstyrt och ska alltid utgå ifrån en individuell bedömning 
av vad den enskilde är i behov av för att uppnå en skälig levnadsnivå. Som stöd 
för arbetet finns nämndens riktlinjer, som också anger mer kommunspecifik 
praxis såsom till exempel schablontider för de vanligaste insatserna inom 
hemtjänst. Riktlinjerna refererar också i viss mån till annan relevant lagstiftning 

och till andra riktlinjer, för att säkerställa en rättssäker handläggning på 
myndigheten. 

Uppföljning 
Riktlinjer ska enligt kommunens övergripande policy för styrdokument revideras 
minst vart fjärde år, och ska aktualitets prövas på tjänstemannanivå minst 
årligen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3984, daterad 2019-05-22 
- Riktlinje för biståndsbedömning nr 3935, daterad 2019-05-09. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande noterar att riktlinjen innehåller en felslaivning rörande avlösning i 
hemmet på 10 timmar. Ska enligt beslut 2018-12-11 § 80 vara 20 timmar. Inga 
andra förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna riktlinjen och godkänna att den 
redaktionella ändringen slaivs in efter sammanträdet och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef för Stöd till vuxna 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 79 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 

Dnr 2019/00053 

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Beslut 

1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna överenskommelse om 
samverkan la-ing personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Sammanfattning 
Konununer och landsting/regioner är skyldiga att ingå överenskommelse 
luing samverkan för personer med psykisk funktionsnedsättning. Kravet 
finns lagstadgat inom såväl Socialtjänstlagen, 5 kap 8a § som i Hälso- och 
sjukvårdslagen 16 kap 3 §. 

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra ansvarsfördelningen och 
stärka samverkan mellan kommunerna och Region Uppsala, samt utgöra en 
grund för det lokala närvårdsarbetet avseende personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Överenskommelsen omfattar personer med psykisk 
funktionsnedsättning inom alla åldrar som har behov av insatser från båda 
huvudmännen. Kommunen ansvarar för att utreda, bedöma samt ge stöd och 
insatser enligt socialtjänstlagens lagstiftningar. Därtill ingår ansvaret för 
hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma och 
info1mera anhöriga och närstående. Socialtjänsten har enligt 5 kap. 10 § 
Socialtjänstlagen ett särskilt ansvar att erbjuda stödinsatser till anhöiiga. 

Uppföljning 
Överenskonunelsen följs upp i enlighet med gällande dokumenthanterings
plan för ViS, vård i samverkan, vilket är regionens och kommunernas 
gemensamma styrdokument i samverkan mellan hälso- och sjukvård och 
social omsorg i Uppsala län. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nr 3968, daterad 2019-05-16 
Överenskommelse om samverkan, Version 3.0 DocPlusSTYR-4035. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

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

Beslutet skickas till: 
Berörda avdelningschefer samt medicinskt ansvariga MAS och MAR 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 80 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 

Dnr 2018/00018 

Förlänga giltighetstiden för dokumentet Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att dokumentet för Ledningssystem, 
daterad 20 13 får fmtsätta gälla i tillämpliga delar fram till 2020-05-3 1. 

Sammanfattning 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens 
föresk1ifter och allmänna råd (SOSFS 20 11 :9) antogs av dåvarande 
socialnämnden 20 13-06- 1 1  § 56 med sista giltighetstid fram till 20 17-12-31. 

Förvaltningen startade ett projekt med att arbeta fram ett nytt ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete som syftar till att vara ett styrsystem som används i 
praktiken. Inriktningen är att ledningssystemet ska finnas i kommunens styr- och 
ledningssystem, Stratsys, och fungera som ett stöd för verksamheten och 
ansvariga chefer i det praktiska arbetet i vardagen. I och med att, det kommer att 
finnas i Stratsys, så blir det också en naturlig koppling till andra styrinstrument 
som mål och budget. 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslog i februari 2018 att 
dokumentets giltighetstid skulle förlängas och gälla i tillämpliga delar under 
projekttidens gång, dock som längst fram till 20 19-06-30. 

Ärendet 
Arbetet pågår, men till följd av begränsade resurser bedöms arbetet inte kunna 
färdigställas enligt planerat till 2019-06-30. Förvaltningen ser därför ett behov 
av att få förlänga giltighetstiden ytterligare fram till 2020-05-3 1  och frågar 
därför om vård- och omsorgsnämnden kan förlänga giltighetstiden ämm en 
gång för dokument fram till 2020-05-31. 

Besluts underlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4003, daterad 2019-05-27 

Styrdokument ledningssystern nr 98, daterat 2013-05-17. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

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

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef administrativt stöd och utveckling 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 81 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 

Dnr 2019/00030 

Revisionsrapport - Granskning hemtjänst, m yndighetsutövning 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkäimer förvaltningens yth"ande som sitt 
eget och överlämnar yttrandet till kommunfullmäktiges revisorer. 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunfullmäktiges revisorer granskat vård- och 
omsorgsnämndens styrning och ledning av biståndsbedönming inom 
hemtjänsten. Efter genomförd granslming översändes rapporten till vård- och 
omsorgsnämndens för yttrande. 

Ärendet 
Förvaltningen har, i enlighet med vård- och omsorgsnämndens önskemål i 
samband med presentation av revisionsrapporten 2019-02-26, sammanställt 
ett yttrande till nämnden som förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar 
till kommunfullmäktiges revisorer som sitt eget yttrande. 

Uppföljning 
Vård- och omsorgsnämnden återkopplar yttrandet till revisorerna enligt 
överenskommelse under oktober 2019. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3896, daterad 2019-04-23 
- Yttrande nr 3886, daterad 2019-04-16 
- Revisionsrapport, daterad 2019-02-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner att överlämna yttrandet som sitt 
eget till kommunfullmäktiges revisorer och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktiges revisorer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 

Dnr 2019/00052 

Svar till förvaltningsrätten på IVOs ansökan om särskild avgift 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna svaret på ansökan till 
förval tningsrä tten. 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) har lämnat ansökan om utdömande 
av särskild avgift till förvaltningsrätten för prövning. Ansökan avser ej 
verkställt beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. 

Vård- och omsorgsnämnden i Håbo kommun beslutar att svara på ansökan och 
samtidigt redogöra för ärendets hantering i yttrande daterad 2019-05-15. 

Ärendet 
Håbo kommun har mottagit ett föreläggande 2019-05-13 som vård- och 
omsorgsnämnden motsätter sig. Vård- och omsorgsnämnden yrkar att 
kommunen inte ska betala en särskild avgift enligt 28 a § LSS. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Om insatsen ledsagarservice verkställts inom lagstadgad tid hade kommunens 
kostnad uppgått till cirka 2 815 laonor per månad. Kommunens kostnad för 
insatsen korttidsvistelse som den enskilde erhållit har uppgått till cirka 13 650 
laonor per månad. 

Om förvaltningsrätten ålägger Håbo kommun att till staten betala en särskild 
avgift utifrån IVO's yrkande i ansökan, skulle den ekonomiska konsekvensen 
leda till en kostnad om uppskattningsvis 100 000 laonor. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse nr 3994, daterad 2019-05-23 
- Yttrande, svar på ansökan, nr 3963, daterad 2019-05-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner svaret till förvaltningsrätten och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningsrätten i Uppsala, via www.domstol.se/kontaktformular 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 

Dnr 2018/00035 

Ärende om att flytta Pomona äldreboende, att starta förstudie, att 
återta utredningsuppdrag samt anse att ärende dnr 2018/00035 är 
slutbehandlat och kan avslutas 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att i samverkan 
med lokalförsöijningschefen utreda möjligheten att flytta 56 platser för särskilt 
boende från Plommonvägen 2 och 4 till det nya äldreboendet på Västerhagsvägen. 
Utredningen ska omfatta hur flytten ska genomföras samt belysa konsekvenser av 
förslaget och hur dessa konsekvenser ska hanteras. Utredningen ska vidare belysa 

hur platsbehovet ska tillgodoses i väntan på nästa planerade äldreboende, se 
beslutspunkt m 2. Utredningen ska även omfatta korttidsplatserna på 
Plommonvägen 4 och 6. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef att i 
samverkan med fastighetshetsavdelningen och kommunens lokalförsörjnings
chef påbörja en förstudie för ett nytt äldreboende. Förstudien ska även omfatta 
olika alternativ avseende projektering och byggprocess. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utredningsuppdraget, Påbörja 

projektering av nytt äldreboende i ärende dnr 2018100035, upphör till förmån 
för en förstudie istället. 

4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar därmed att ärende 20 18/00035 Uppdrag, 

projektering av ett nytt äldreboende som ska ersätta Pomonas äldreboende, är 
slutbehandlad och åten-emissen besvarad. 

Sammanfattning 
Förvaltningen fick i uppdrag att dels utreda framtiden för äldreboendet Pomona och 
påbörja projektering av nytt äldreboende. Den tjänsteskrivelse som förvaltningen 
presenterade för nämnden återremitterades 2018-06-20 § 45 med motiveringen att 
tjänsteskrivelsen behövde kompletteras. 

Förvaltningen har nu under året som gått undersökt framtiden för Pomona 2 och 4, 
och kommit fram till att fastigheten har ett ökat underhållsbehov, problematik med 
värme och ventilation och saknar möjlighet till reservhaft. Bedömningen är därför 
att ett omfattande renoveringsbehov behöver göras som kommer att medföra 
betydande hyreshöjningar. Därför vill förvaltningen föreslå att Pomona äldreboende 
flyttar till nya äldreboendet på Västerhagsvägen. En mer utförlig redovisning och 
kostnadsbeskrivning framgår i utredning nr 4005. 

Vidare ser förvaltningen, som beslaivs i utredning m 4006, att innan projekterings
start behöver först en förstudie göras av nytt äldreboende. Förstudien planerar 
förvaltningen att göra tillsammans med kommunens nya lokalförsörjningschef. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 83 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 

Dnr 2018/00035 

- Tjänsteslaivelse nr 4007, daterad 20 19-05-28 
Utredning flytt, nr 4005, daterad 2019-05-28 

Utredning förstudie, nr 4006, daterad 2019-05-28 
Översiktlig beskrivning på förberedelsefasen, så kallad förstudie, nr 4027 

Protokollsutdrag 2018-06-20 § 45, åtenemitterat uppdrag 

Yttrande tillhör beslut 2018-06-20 § 45 från KPR, kommunala pensionärsrådet, 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att en stående punkt inrättas hing lokalförsörjning inom 
nämndens verksamhetsområden i ärende - Förvaltningen informerar, 2019100016. 

Eva Staake (S) yrkar att i beslutspunkt nr 1 slaiva in att förvaltningen ska 
samarbeta med lokalförsöijningschefen. 

Förvaltningschef upplyser att förvaltningen inte kan ge lokalförsörjningschefen 
några uppdrag, utan föreslår istället en skrivning att samverka. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna att imätta en stående punkt om 
lokalförsöijning och finner att så sker. (beslut i paragraf m 77 i detta protokoll). 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna beslutspunktema 1-4 med 
tilläggsyrkandet i beslutspunkt m 1 att samverka samt att ändra i beslutspunkt m 2 
från samarbete till istället samverka och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Lokalförsörjningschef 
Avdelningschef för Stöd till äldre och funktiosnedsatta 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 84 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 

Dnr 2018/00009 

Inhyrning av nya äldreboendet på Västerhagsvägen 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna indikativt hyresavtal för 
det nya äldreboendet på Västerhagsvägen att gälla från 2021-09-01 till 
2051-08-30. 

Sammanfattning 
Håbohus AB har lämnat ett indikativt blockhyresavtal till vård- och omsorgs
nämnden för beslut. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige uppdrog år 2017 åt Håbohus AB att projektera och bygga 
ett nytt äldreboende om 60 platser på Västerhagsvägen. Projekteringen är nu 
avslutad och planerad byggstart är september 2019. Innan byggstart behöver 
vård- och omsorgsnämnden fatta ett beslut angående inhyrning av lokalerna. 

Värme och VA (vatten och avlopp) ingår i hyran. Varnwatten och el ingår inte. 
Håbohus har lämnat en gränsdragningslista som innebär att kostnader för 
vitvaror till storköket inte ingår. En utredning är tillsatt för att utfonna 
storköket och dess kostnader. 

Kostnaderna för det nya äldreboendet blir 2 198 kr per kvm och år för 
gemensamhetsutrymmen och 2 300 kr per kvm och år för lägenheterna. 
Äldreboendet kommer uppföras med komfortkyla i gemensamhetsutrymmen 
och frikyla i lägenheterna. Byggnaden kommer förses med anslutningspunkt 
för reservkraft. Dock är inte aggregat medräknat i hyreskostnaden. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inhyrning av Västerhagsvägen medför indikativa hyreskostnader som i 2021 
års hyresnivå uppgår till 12 123 300 kronor per år i 30 år. Avtalet gäller från 
2021-09-01 till och med 2051-08-30. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4009, daterad 2019-05-28. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna indikativa hyresavtalet med 
angiven giltighetstid och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Håbohus AB 

JUST fARE -

?v iö I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

13(17) 



HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 85 

Komfortkyla särskilt boende för äldre 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 

Dnr 2019/00054 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera att fastighetsavdelningen 
påböijat installation av komfortkyla på Solängens äldreboende, samt att denna 
åtgärd medför ökade hyreskostnader med 85 tusen kronor per år. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef att beställa 
en förstudie av lokalförsörjningschef avseende komfortkyla på Dalängens 
äldreboende. Förstudien ska belysa komfortkyla i både lägenheter och 
gemensamhets ytor. 

3. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att under sommaren 
2019 införskaffa eller alternativt hyra mobila luftkonditioneringsaggregat för 
att kyla dagrum på Dalängens och Pomonas särskilda boenden för äldre. 

Sammanfattning 
Värmeböljan sommaren 2018 medförde stor olägenhet för både boende och 
medarbetare på kommunens särskilda boenden för äldre. Komfortkyla saknas i 
samtliga fastigheter. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen gett tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheten att 
installera komfortkyla på Solängens äldreboende, där kommunen är 
fastighetsägare. Fastighetsavdelningen har genomfört utredningen och beställt 
installation av komfortkyla. Den lösning som fastighetsavdelningen beställt 
omfattar även kylning av de enskilda lägenheterna på Solängen. 

Håbohus är fastighetsägare till Dalängen och äldreboendet på Plommonvägen 2 
och 4. Håbohus har presenterat ett förslag för komfortkyla på Dalängen som 
endast omfattar gemensamhetsytor. För äldreboendet på Plommonvägen 2 och 4 
har ingen lösning presenterats. 

Bedömning görs att det ur ett likabehandlingsperspektiv är svårt att välja olika 
standard i kommunens äldreboende på en så avgörande punkt som 
inomhusklimatet. Trots att kommunen inte formellt har ansvar för komforten i de 
enskilda lägenheterna, kan det vara motiverat att installera komfortkyla även där. 
Höga inomhustemperaturer över tid kan bidra till ökad ohälsa och dödlighet bland 
äldre ofta multisjuka personer. Den standard som fastighetsavdelningen valt för 
Solängens äldreboende bör vara vägledande i kommande beslut. 

En förstudie avseende komfortkyla på Dalängen hinner inte färdigställas så att 
nämnden kan fatta beslut avseende vilken lösning man vill välja innan sommaren 
2019. Nämnden har också uttryckt önskemål om att utreda möjligheten att flytta 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 85 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 

Dnr 2019/00054 

äldreboendeverksamheten på Plommonvägen 2 och 4 till det nya äldreboendet på 
Västerhagsvägen. 

I väntan på resultat av genomförd förstudie samt på beslut avseende en eventuell 
flytt föreslår förvaltningen därför en temporär lösning avseende komfortkyla i 
gemensamhetsytorna på Dalängen och Plommonvägen 2 och 4 för sommaren 
2019. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Den installation som fastighetsavdelningen beställt kommer att belasta vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet med cirka 85 tusen kronor per år. Den kostnaden 
finns inte i verksamhetens anslag. En beräkning av kostnaden för att genomföra en 
lilmande lösning för Dalängen kommer att ingå som en del i den förstudie 
förvaltningen föreslår. 

Inköp av ett mindre luftkonditioneringsaggregat till varje avdelning på 
Plommonvägen 2 och 4 samt Dalängen berälmas kosta cirka 40 000 kronor. 
Medel för inköp finns inte i verksamhetens anslag. Förvaltningen avser även att 
undersöka möjligheten att hyra in aggregat och att därefter välja den ekonomiskt 
mest fördelaktiga lösningen. 

Uppföljning 
Resultat av genomförd förstudie presenteras i nämnd med förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4040, daterad 2019-06-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna beslutspunkterna 1 till 3 och finner 
att så sker. 

Beslutet skickas till: 
F astighetschef/Telmiska förvaltningen 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 86 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 

Dnr 2019/00025 

Redovisning av delegationsbeslut år 2019 

Beslut 

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

Sammanfattning 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2019-04-29 - 2019-05-28 

• Återrapporteringsprotokoll, delegation, myndighetsutövning nr 4011. 

Noteras 
Delegerad beslutanderätt till ordförande, § 75, 2019-05-14 behövdes inte nyttjas då 
förvaltningsrätten beviljade anstånd till den 28 juni i ärende 2019/00052 och 
därmed kunde nämnden i detta protokoll fatta beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 3665, daterad 2019-02-12. 
- Återrapporteringsprotokoll nr 4011 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan anse delegationsbeslutet som delgivet och 
finner att så sker. 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 87 Dnr 2018/00052 

Redovisning av anmälningsärenden 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att anmälningsärendena för 

perioden är redovisade. 

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

Ärendet 
Nämndens politiker tar löpande del av handlingarna i Assistentens VON 
Anmälningsärenden. Assistenten periodiseras mellan nämndens 
sammanträdesdatum vari handlingar löpande läggs till för redovisning. 

För perioden 2019-04-29 - 2019-06-05 redovisas följande handlingar: 

• KF beslut § 82, 2019-05-06, Kommunfullmäktiges övergripande 
fokusområden och mål, nr 3942 

• KF beslut§ 81, 2019-05-06, Fortsatt avgiftsfria trygghetslarm, men 

med utökad budget, nr 3943 

• Förändrad samverkan LAH och Enköpings kommun, nr 4021 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

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