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HÅBO 
!<OM MUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-07 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON §4 Dnr 2016/00022 

Information från förvaltningen 

Beslut 
l. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

• Lägesrapport, korttidsboende och särskilt boende. Beläggningen på korttids
boendet är i dagsläget fullt. Trygg hemgång fungerar bra vilket bland mmat har 
resulterat i att förvaltningen inte har köpt korttidsplatser sen september 2016. 

• Arsredovisningen visar vid årets slut ett underskott på l 423 tkr. De största 
posterna är inom hemtjänst, köp av hemtjänst samt personlig assistans. 

• Viss oro kring budget 2018. Socialchefen presenterar ett diagram som visar att 
alla gtupper ökar i samhället förutom gtUppen 19-65 år. Detta är ekonomiskt 
belcynunersamt inför framtiden, då det är denna gtUpp som ska finansiera övriga 
gtupper i samhället. 

• Ftmktionsbeskrivning för nya äldreboendet snart klart. Om allt går enligt plan 
sker upphandling i mars 2017, första spadtaget i september 2017 och inflyttning 
i mars 2019. Enligt senare information från bygg- och miljöförvaltningen är det 
dock sannolikt att första spadtaget inte kan tas förrän i mars 2018 vilket betyder 
inflyttning cirka l september 2019. 

• Ersättnings- och avgiftsmodellen inom hemtjänsten. Nya avgifter för kund 
startar l augusti 2017. 

• Nytt projekt- VIP-tjänster- här ska man utreda om mer medborgarcentrering i 
kommunen kan vara ett sätt att förbättra resursanvändningen och samtidigt öka 
livskvaliteten för de mest utsatta medborgarna. Det betyder att kommunen utför 
insatserna tvärs över organisationen istället för inom vmje isolerat område. 
Först ut i projektet är Individ och familjeomsorgen, IFO 

• Inga synpunlcter har lämnats från partsamverkan SacSam på de ärenden 
nämnden har att besluta om på dagens sammanträde. Socialchef informerar 
att utifrån en sammanställning över alla tillbud- och skaderapporter för år 
2015/2016 toppar rapportering om risk för hot och våld. Arbetsgivaren och 
samverkansgtUppen kommer att se över om något kan göras för att detta ska 
minska. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-07 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§S Dnr 2016/00038 

Motion ~ Införande av generationsbryggor mellan barn och äldre 
via äldreboenden, föreningar och skolor 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden samtycker till motionens fårslag till utredning 
inom området och översänder den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktigeskliver Linnea Bjuhr (SD) och Piljo 
Thonfors (SD) att personer som bott i Håbo kommun sedan de var små har ofta 
kunskaper, anekdoter och berättelser om bygden som är svåra att hitta i 
läroböcker eller på internet. Dessa berättelser utgör en viktig del i den lokala 
och svenska kulturen samt historian. Att bevara de äldres kunskaper och 
berättelser är av största vikt om man vill ha en historisk fårankring i 
kommunen. Barn tycker om att lyssna på sagor och berättelser och äldre tycker 
om att berätta sådana. Därfår är det idealiskt med så kallade 
generationsbryggor mellan kommunens barn och äldre. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sve1igedemolaaterna: Att kommunen 
utreder möjligheterna att införa generationsbryggor mellan barn och äldre via 
äldreboenden, föreningar och skolor. 

Barn- och utbildningsförvaltningens uppfattning är att erfarenheter från bland 
annat ldassmorfar varit positiva. Att ytterligare utveckla denna typ av kontakter 
och relationer över generationsgränserna är sannolikt något som kan vara till 
glädje får både barn och äldre samt sannolikt också for generationen 
däremellan. 

Socialförvaltningen föreslår därfår att vård- och omsorgsnämnden samtycker till 
motionens forslag till utredrling inom området. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2017-01-04, dok.nr 2136 
Delegationsbeslut KS, 2016-04-29 
Protokoll från kommunfullmäktige§ 29, 2016-02-29 
Motion, införande av generationsbryggor, daterad 2015-12-06 

Beslutsgång 
Ordfårande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden bifaller förvaltningens 
fårslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-07 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 6 Dn r 2016/00055 

Verksamhetplan 2017 för avdelningen Stöd för äldre 
funktionsnedsatta 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att 
verksamhetsplanen får år 2017 är delgiven. 

2. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att förvaltningen 
kommer att återrappmiera hur verksamhetsplanen har fullföljts. 

Sammanfattning 
Verksamhetsplan 20 l 7 för avdelning Stöd får äldre och funktionsnedsatta 
bygger på vård- och omsorgsnämndens mål och indikatorer får 
avdelningen. Verksamhetsplanen innefattar en kort redogörelse av hur 
avdelningen är organiserad, vilka fokusområden kommer att prioriteras 
under 20 l 7 och hur uppföljningen kommer att ske. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Verksamhetsplanen följer de ekonomiska ramarna i budget får 2017. 

Uppföljning 
Återrapportera till nämnden hur verksamhetsplanen har fullföljts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-10, dok.nr 2146. 

- Verksamhetsplan 2017, daterad 2017-01-10, dok.nr 2145. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Förvaltningen föreslår, eftersom nämnden beslutar om målen får 
verksamheterna och förvaltningen beslutar om hur de ska genomfåras, 
föreslår förvaltningen att nämnden noterar istället får att godkänna och 
uppdra vad gäller verksamhetsplanen. 

Beslutsgång 
Ordfårande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden bifaller förvaltningens 
nya fårslag till beslut med ändringen att notera istället får att godkäm1a och 
uppdra. Ordfårande finner att så sker. 

Beslutet för kännedom skickas till: 
Samtliga enhetschefer inom avdelning Stöd får äldre och funktionsnedsatta 
Avdelningschef får Stöd till vuxna 
Enhetschef får biståndshandläggare 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Medicinskt ansvarig får rehab 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-07 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 7 Dn r 2016/00006 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt Sol och 
LSS, kvartal 4 år 2016 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna forvaltningens 
rapport av verkställighet av beslut enligt 9 § LSS och 4 kap l § SoL till 
kornmunfullmäktige och kornmunens revisorer for kännedom. 

Sammanfattning 
Socialnärnndema i Sverige är skyldiga att anmäla till IVO, Inspektionen får vård 
och omsorg om beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktions-hindrade (LSS) och enligt Socialtjänstlagen (SoL) som inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut, eller där ett avbrott i insatsen har skett 
och därefter inte har verkställts på nytt inom tre månader. Nämnden ska också 
rapportera till IVO när de beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda, 
faktiskt har verkställts. Dessa redogörs får under separat rubrik under Ärende och 
Verkställighet i denna skrivelse. 

Ärende 
Ej verkställda beslut i Håbo kommun, kvartal 4 år 2016 

Hå bo kornmun har totalt 23 ärenden som rapporteras som ej verkställda 20 17-01-
11. Tolv av dessa avser LSS och elva avser SoL. Inom SoL redovisas 
ärendetypema äldreomsorg samt socialpsykiatri. 

LSS 

Sju beslut av de inrappmierade ej verkställda besluten avser kontaktperson enligt 9 § 
4 p. Det äldsta beslutet är daterat 2015-09-17. Fem beslut avser bostad med särskild 
service enligt 9 § 9 p, där det äldsta beslutet är från 2015-06-24. Som tidigare 
rappmierats, har fle1ial klienter som fått beslut om bostad med särskild service, valt att 
avvakta nybyggnation av bostäder i Håbo for att kunna fortsätta bo i sin hemkommun. 

Inom LSS har rapportering skett till NO gällande två avbrott i verkställighet, båda 
avseende kontaktpersonsinsats. 

Tre verkställigheter har rapporterats av beslut som tidigare rapporterats som ej verk
ställda. Två av dessa avser kontaktpersonsinsats och en bostad med särskild service. 

Ett avslut har inrapporterats gällande tidigare beviljad kontaktpersonsinsats. Avslutet 
skedde på klientens egen begäran. 

SoL 

Nio av de inrapporterade ej verkställda besluten avser kontaktpersonsinsats enligt 4 
kap l § SoL, varav det äldsta är daterad 2015-07-13 och resterande är från år 2016. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-07 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 7 Dnr 2016/00006 

Två av de imapporterade ej verkställda besluten avser permanent bostad enligt 5 kap 
SoL. I dessa fall har den enskilde eller dess ställföreträdare tackat nej till erbjuden 
bostad. Det äldsta beslutet är daterat 2016-02-08. 

Två avbrott i verkställighet har imapporterats, där båda avser kontaktpersonsinsats. 

Två verkställigheter är redovisade av tidigare imapporterade ärenden. A v dessa avser 
en insats kontaktperson och en permanent bostad. 

Två av tidigare rapporterade ej verkställda kontaktpersonsinsatser avser nu avslutade 
ärenden, då den ena klienten valt att återta sin ansökan och den andra ej blivit avhörd. 

Socialförvaltningens kommenterar 
Under levartal fyra finns det sammanlagt 23 beslut som inte verkställts inom tre 
månader efter beslut, samt fyra avbrott i tidigare verkställigheter. Dessa är 
imapporterade till IVO enligt gällande regel verk. Merparten av besluten avser, 
som tidigare imapporteringar, kontaktpersonsinsatser. Rekryteringsarbete pågår 
men det är fortsatta svårigheter att hitta uppdragstagare som matchar den 
enskildes ålder, kön och intressen. Särskilt stora svåligheter finns att hitta unga, 
manliga uppdragstagare som vill åta sig uppdrag med gällande ersättningsregler 
enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

De avbrott som imapporterats avser främst tidigare kontaktpersoner som valt att 
avbryta sina uppdrag med anledning av försämrade ersättningsvillkor, som 
tidigare nämnts. Under sommar och höst 2016 inlcom flertal nya 
kontaktpersonsbeslut som inte hunnit verkställas inom lagstadgad tid. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader kan 
IVO välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen tilldöms ett vite från tio 
tusen kronor och upp till maximalt en miljon kronor. 

Två begäran om yttranden gällande ej verkställda kontaktpersonsbeslut har 
inlcommit från IVO. Yttranden inlämnades i december 2016. 

Uppföljning 
Avstämning sker med resurshandläggare inför varje levartalsrapportering till IVO. 
Rapportering sker kvartalsvis till kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
för kännedom. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden bifaller förvaltningens förslag 
och finner att så sker. 

Beslut för kännedom skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-07 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 8 Dnr 2017/00003 

Redovisning av delegationsbeslut år 2017 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten 
för perioden 2016-11-29 - 20 l 7-02-03 är redovisade 

Sammanfattning 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialforvaltningen 
alla beslut som fattats med stöd av delegation. Detta sker dels muntlig av 
avdelnings-chef och dels finns besluten sammanställda i den pärm som finns 
med på sammanträdet och som kan studeras individuellt. 

Beslutsunderlag 
- Listor i pärm uttagna ur verksamhetssystemet Treserva, sela-etess 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden bifaller fårvaltningens 
fårslag och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-07 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 9 Dnr 2017/00004 

Redovisning av anmälningsärendenår 2017 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att anmälningsärendena. 
for perioden 2016-11-29 - 2017-02-03 är redovisade. 

Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar i den pärm som finns med på sammanträdet, alladomar 
och beslut från andra myndigheter som rör myndighetsutövning avseende 
bistånd, anmälningar, etc. 

Innehållet pärmen kan studeras individuellt. Andra inkomna handlingar som kan 
vara av intresse får vård- och omsorgsnämnden e-postas tillledamötema så snmt 
de inkommit. 

Redovisning av anmälningsärenden 
Nr 2175- Kammarrätten i Stockholm meddelar inte prövningstillstånd i · 

. överklagat ärende rörande riksfårdtj änst. Förvaltningsrättens avgörande står 
därmed fast. 

JUSTERARE 

Beslutsunderlag 
- Handlingar i pänn 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden bifaller förvaltningens 
förslag och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

J& l b&-1 

1 0(12) 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-07 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 10 Dnr 2017/00006 

Yttrande rörande ej verkställt beslut om kontaktperson enligt LSS 

Beslut 

l. Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande 
till IVO, Inspektionen får vård och omsorg i ärende 8.8.1-4007/2016-5. 

Sammanfattning 
Håbo kommun mottog 2017-01-27 begäran om yttrande från IVO med anledning 
av ej verkställt beslut om kontaktperson enligt LSS. 

IVO överväger att hos förvaltningsrätten ansöka om särskild avgift enligt 28 a § 
LSS i gällande ärende. 

IVO begär därmed att vård- och omsorgsnämnden ska yttra sig med en redogörelse 
om ärendets hantering. 

Ärende 
Förvaltningens fårslag till yttrande om ärendets hantering framgår i tjänste
skrivelse, daterad 2017-02-06 med dok. nr 2213 . 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslcrivelse, daterad 2017-02-06, dok.nr 2213 
- Joumalutsla'ifter från och med 2015-03-02 till och med 2016-10-03. 
- Utredning personhets samt ansökan om insats 
- Beslut kontaktperson datum 2015-03-02 
- Uppdrag kontaktperson 2015-03-02 
- Beslut kontaktperson 2016-05-30 
- Uppdrag kontaktperson 2016-05-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfårande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden godkänner förvaltningens 
yttrande till IVO i ärende 8.8.1-4007/2016-5 och flnner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
IVO, Inspektionen får vård och omsorg 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-07 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 11 Dnr 2015/00037 

Övrig fråga på nämnd sammanträdet 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden anser därmed att frågan är besvarad. 

Sammanfattning 
Maria Anneli (S) ställer fråga till förvaltningschefen 

- Vad har vård- och omsorgsnämnden för roll om en kris inträffar? 

FörvaltningschefThomas Brandeli svarar att kommunen har en krislednings
organisation som är uppdelad i funktioner med olika uppdrag och som är övad 
för att kunna aktiveras vid en extraordinär händelse. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden godkänner förvaltningens 
svar och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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