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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr 2018/00032 

Avvikelserapport, årsrapport år 2018, hälso- och sjukvård och 
social omsorg 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnärnnden beslutar att godkänner rapporten. 

Sammanfattning 
Antalet avvikelser är något högre per månad under perioden januari-mars 
jämfö1i med genomsnittet under förra året (184 januari-mars jämfö1i med 
genomsnitt 161 avvikelser per månad under år 2017). Två personer har 
drabbats av fraktur till följd av fall och sex personer har drabbats av tryckskada 
varav en från annan enhet. Hälften av det totala antalet avvikelser denna period 
kommer från kommunens hemtjänst. 

Beslutsunderlag 
- Avvikelserapport, januari-mars år 2018, dok m 3088. 

Beslutet skickas till: 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
Avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschefer för äldre och funktionsnedsatta 
Verksamhetschef Humana omsorg, Pomona hus 2 
Verksamhetschef Grannvård, Bålsta 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 27 Dnr 2018/00031 

Samverkansavtal, hjälpmedel i Uppsala län (HUL) 
2018-01-01 - 2020-12-31 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnänmden beslutar att godkänna förslag till 
Samverkansavtal Hjälpmedel i Uppsala län, perioden 2018-2020. 

Sammanfattning 
Sedan 2007 har en länsgemensam enhet för hjälpmedelsförsö1jning varit 
etablerad och bedrivits av Uppsala kommun under benämningen Hjälpmedel i 
Uppsala län (HUL). Styrfo1m för enheten HUL är ett interkommunalt avtal 
som regleras via ett samverkansavtal mellan kommunerna Enköping, Heby, 
Håbo, Knivsta, Tierp, Östhammar och Uppsala. Uppdragstagare för drift av 
enheten HUL är äldrenänmden, ÄLN i Uppsala kommun. 

Förändringar i samverkansavtalet 2018-2020 

Samverkansavtalet har förändrats dels från att tidigare bara ha gällt för ett år i 
taget till ett treårigt avtal, och dels i sin utfornming till ett mer avskalat 
grundavtal 2018-2020 som kompletteras med tre bilagor (pris bilaga, 
produktbilaga och samarbetsbilaga) som redogör för de praktiska detaljerna 
och som följs upp årligen och revideras vid behov. Grundavtalet beskriver 
också fördelningsprincipema mer tydligt än tidigare års avtal. 

Ärende 
Respektive kommun ansvarar för framtagandet av kommunspecifika riktlinjer 
inom hjälpmedelsområdet. Utifrån riktlinjerna tas ett sortiment av hjälpmedel 
fram och gemensamma LOD-upphandlingar av hjälpmedel görs i enlighet med 
detta. Riktlinjer och smiiment av hjälpmedel finns beskrivna i separata 
kataloger, som stöd för förskrivare av hjälpmedel i respektive kommun. 

Ersättningarna inom samverkansavtalet för att diiva enheten och tillhandahålla 
de tjänster och den service som ingår baseras på följande fördelningsnycklar: 

• Basutbud - utifrån antal invånare över 21 år i respektive kommun 

• Rörlig del - utifrån hur mycket respektive kommun använder service och 
tjänster inom samverkansavtalet. 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-28, dok.m 3054 

- Överenskommelsen med prisbilaga, produktbilaga och samarbetsbilaga 

Beslutet skickas till: 
Uppsala kommun, Äldreförvaltningen 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 28 

Informationer från förvaltningen 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr 2018/00001 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Information 

• Redogörelse efter partsamverkan 2018-04-03, socialförvaltningens 
övergripande samverksamgrupp. 

• Lägesrapportering, vid dagens datum är det inga som väntar på plats på 
särskilt boende. Det finns en ledig plats på Pomona hus 4, fyra lediga 
platser på Humana Pomona hus 2 och två lediga platser på 
korttidsboendet. 

• Lägesrapportering, byggandet av nya Äldreboendet framskrider enligt 
tidsplan, inga avvikelser finns att rapportera. 

• Avdelningschef Catrin Josephson redogör resultaten i Öppna jämförelser 
avseende äldreomsorgen och återkommer på juninämnden med plan på 
hur förvaltningen kommer att arbeta med de negativa resultaten. 

• Förstärkt praktikhandledning, Arbetsförmedlingen tillhandahåller Håbo 
kommun en praktikhandledare för våra nyanlända som har inh"esse av att 
arbeta inom vården. Praktikplatser kommer att finnas på Dalängen och 
Solängen. 

• Effektiv närvård 2030 blir i korta drag bland annat att p1imärvården får 
en större roll som första linjens vård. Närvårdskoordinatorerna kommer 
istället att vara närvårdsstrateger i h"e huvudgrupper, äldre, barn och 
vuxna. 

• TML-HSVO, Tjänstemannaledning hälsa, stöd, vård och omsorg har 
tagit fram en inriktning för att förstärka öppenvården. Viss akutvård kan 
fungera lika bra på vårdcentral. Planerna är att vårdcentraler i framtiden 
kommer att benämnas hälsocentraler. Ett nytt vårdcenh"um planeras 
tillsammans med Enlcöping och kommer att kunna hålla öppet dygnet 
runt sju dagar i veckan. 

• Avdelningschef Erik Johansson meddelar att ny enhetschef har anställts 
till Daglig verksamhet och en enhetschef till gruppbostäderna. 
Gruppledaren på Solängen går in som tillförordnad enhetschef under 
tiden då nuvarande enhetschef kommer att starta upp nya korttids bo 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr 2018/00001 

• Avdelningschef Catiin J osephson meddelar att tre bistånds bedömare 
väntar barn, en biståndsbedömare har slutat och ny systemförvaltare till 
verksamhetssystemet Treserva har anställts. 

• Förvaltilingen planerar att tillfälligt bevilja färdtjänst för funktionsnedsatta 
som på grund av pendeltågsstationens trasiga lliss ansöker om färdtjänst. 
Uppskattningsvis kan hissen vara lagad om en månad, men det kan också ta 
längre tid. Färdtjänstbesluten blir begränsade avseende tidsperiod och 
resmål och kommer att föregås av förenklade utredningar. Eftersom detta 
inte är förenligt med nämndens riktlinjer för handläggningen av färdtjänst 
och delegationsförteckning för färdtjänsthandläggare efterfrågade 
förvaltningen om nämndens samtycke för detta tillfälliga förfarande, vilket 
nämnden gav sitt godkännande till. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

I 
M 

VON§ 29 Dnr 2018/00022 

Remiss - Yttrande över motion: Subventionerade resor för våra 
pensionärer 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnärnnden godkänner förvaltningens yttrande och 
överlämnar yttrandet till kommunfullmäktige. 

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Håbo alliansen bilägger sitt 
yttrande som bilaga till förvaltningens yttrande till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I september 2017 inkom socialdemokraterna med en motion om att Håbo 
kommun ska tillhandahålla tätortskort för bussresor för kommunens 
pensionärer till en självkostnad av 100 kronor per månad. Kommunstyrelsen 
kansli har genomfö1i en utredning kring vilka effekter ett subventionerat 
bussk01i kan få och har remitterat utredningen till vård- och omsorgsnärnnden 
för yttrande. 

Synpunkter 
Utredningen från kommunstyrelsen kansli är väl genomförd och redovisar 
enligt förvaltningens mening de områden som är väsentliga för att kunna fatta 
ett beslut. Det konstateras att man mycket väl kan subventionera resor för en 
viss grupp, till exempel pensionärer, utan att bryta mot likställighetsprincipen i 
kommunallagen. Det framgår också att ett drygt 30-tal kommuner i Sverige 
subventionerar resor för pensionärer. En viktig slutsats i utredningen är enligt 
förvaltningens mening att subventionerade bussresor endast i begränsad 
omfattning kommer att minska kostnaderna för färdtjänst eftersom 
förutsättningen för färdtjänst är att man inte kan resa med kollektiva färdmedel. 
Man kan därför på goda giunder anta att subventionerade busskort för 
pensionärer skulle innebära kostnadsökningar för kommunen. I en tid där alla 
prognoser från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och andra aktörer 
pekar mot att de 5-10 kommande åren kommer att bli ekonomisk tuffa för 
kommunerna är det enligt förvaltningens bedömning inte rimligt att åta sig en 
ny kostnad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-19, dok.nr 3084 

- Remiss, motion, KS 2017/00578 

Ställningstagande 
Förvaltningen föreslår att motionen om subventionerade bussresor för 
pensionärer avslås. 

161 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 29 Dnr 2018/00022 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Diskussion förs huruvida nämnden ska tolka kommunstyrelsens begäran om 
yttrande kring vilka effekter ett subventionerat bussko1t för pensionärer kan ra. 

I diskussionen framkommer att Håbo alliansen anser att förvaltningens yttrande 
behöver kompletteras i vissa delar. Oppositionen anser däremot att 
förvaltningen har yttrat sig utifrån vad kommunstyrelsen har begärt och att 
beslut i ärendet ska tas i komnrnnstyrelsen. Eva Staake (S) anser dä1med att 
nämnden bara har att ta ställning till och godkänna förvaltningens yttrande. 

Per-Arne Öhman (M) yrkar på att Håbo alliansen ska få komplettera sitt 
yth·ande som bilaga till förvaltningens yttrande till kommunfullmäktige. 

Eva Staake (S) framhåller att oppositionen i nämnden inte ställer sig bakom 
Håbo alliansens yttrande, men har dock inget emot att den följer med som ett 
särskilt yttrande från Håbo alliansen, som bilaga till förvaltningens yttrande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden kan godkänna att Håbo 
alliansen bilägger sitt yttrande som bilaga till förvaltningens yttrande och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr 2018/00029 

Sätt ljus på natten - SKL's rekommendation för arbete med ökad kvalitet i 
särskilt boende med fokus på natten. 

Beslut 

10(20) 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta SKL:s rekommendation för arbete med 
ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre. 

Sammanfattning 
SKL har i samråd med bland andra Föreningen Sveriges socialchefer och 
Vårdföretagama tagit fram en rekommendation som syftar till att stärka kvaliteten på 
omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre. 

Ärende 
Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog socialstyrelsens förslag till 
bemanningsföreslaifter för särskilt boende för äldre. Regeringen valde istället att 
förtydliga socialtjänstförordningen med innebörden att det utifrån den enskildes aktuella 
behov ska finnas tillgång till personal dygnet runt. Syftet med denna formulering var att 
ge utförarna av vård och omsorg ett incitament att göra en kontinuerlig anpassning av 
stöd och hjälp utifrån den enskildes behov. SKL rekommenderar kommunerna att stärka 
och utveclda kvaliteten enligt följande fyra huvudpunkter 

• Koll på läget. • Planera utifrån individens behov. • Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter • Ledarskap 

SKL rekommenderar att kommunerna antar rekommendationen. I Uppsala län har några 
kommuner fattat beslut om att anta rekommendationen ifråga. Sannolikt kommer övriga 
kommuner i länet också att anta rekommendationen liksom fle1talet kommuner i landet 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det går inte att se att ett antagande av rekommendationen i sig själv skulle leda till vare 
sig högre eller lägre kostnader. Vi arbetar redan idag med att vi vid behov kan förstärka 
med personal både på dagtid och nattetid. Det pågår också ett utvecklingsprojekt kring 
digitala hjälpmedel liksom ett ständigt pågående arbete med utveclding av ledarskap. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-17, dok.nr 3079. 

- Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef för stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Avdelningschef för stöd till vuxna 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Stockholm, ärende nr 16/04652 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 31 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr 2018/00033 

Utse vård- och omsorgsnämndens dataskyddsombud (DSO) 

Beslut 

1. Vård- och ornsorgsnämnden beslutar att utse Håbo konmmns säkerhets
samordnare till dataskyddsombud från 25 maj fram till 12 augusti 2018. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Håbo kommuns kommunjurist 
till dataskyddsombud från 13 augusti 2018 och tills vidare. 

Sammanfattning 
Den 25 maj 2018 kommer en ny EU förordning för dataskydd att ersätta den 
svenska Personuppgiftslagen (PUL). Förordningen heter General Data 
Protection Regulation och förk01ias GDPR. I Sverige kallas den för 
Dataskyddsförordningen. 

Ärende 
Enligt Dataskyddsförordningen ska kommunen i egenskap av personuppgifts
ansvarig ha ett dataskyddsombud, enligt Art. 37 Dataskyddsförordningen. 
Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett 
korrekt och lagligt sätt och informera och ge råd om Dataskyddsförordningen 
och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska fungera som en kontaktpunkt 
för tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. Ombudet ska ha en 
självständig roll i organisationen och rapportera direkt till den 
personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets högsta förvaltningsnivå. 

Håbo kommun föreslås utse ett gemensamt dataskyddsombud för hanteringen 
av samtliga nämnders och bolags frågor inom Dataskyddsförordningen och 
angränsande regler. Respektive nämnd och bolag behöver därmed besluta om 
att utse samma dataskyddsombud som kommunstyrelsen. 
Personuppgiftsansvarig ska delge Datainspektionen vem som är utsedd till 
dataskyddsombud. 

Axel Danielsson, Axel Danielsson Konsult Ab är Håbo kommuns 
personuppgifts-ombud utifrån PUL, Personuppgiftslagen. Axel Danielssons 
uppdrag avslutas i och med att Dataskyddsförordningen ersätter PUL den 25 
maj 2018. 

Beslutsunderlag 
- Underlag till utnämning av dataskyddsombud, daterat 2018-04-11 

Beslutet skickas till: 
Datainspektionen 
Säkerhetssamordnaren 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr 2018/00034 

Rapport ej verkställda beslut, kvartal 1 år 2018 

Beslut 

1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av 
verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade till kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
för kännedom. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningarna är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, om beviljade insatser inte har blivit verkställda inom lagstadgad tid. 

Inom kvartal 1 för år 2018 har sammanlagt fem (5) ärenden enligt 
Socialtjänstlagen, SoL inrappmterats samt 17 ärenden enligt Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Dessa rapporteiingar kan avse både beslut som inte är verkställda, avbrott som 
skett i tidigare verkställigheter eller då verkställighet skett i tidigare rapporterade 
ärenden. 

Ärende 
Förvaltningens rapport finns beslaivet i sin helhet i yttrande daterat 2018-04-25. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-25, dok nr 3098 
- Yttrande daterad 2018-04-25, dok nr 3097 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 33 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr 2018/00003 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten för 
perioden 2018-03-27 - 2018-05-02 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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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 34 

Delårsuppföljning per 31 mars 2018 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr 2018/00027 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
delårsuppföljning per mars 2017. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige 
om tilläggsbudget om 2 400 tkr för drift av nytt korttidsboende från september 
2018. 

3. Vård och omsorgsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om 
ytterligare investeringsmedel om 710 tkr för investe1ingar i samband med nytt 
korttidsboende. 

4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige 
om att 900 tkr överförs från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden för 
insatser i form av kontaktperson. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämndens prognos för helåret är ett underskott om ca 2,2 
miljoner vid årets slut. En stor anledning till det förväntade underskottet är start 
av ett nytt korttidsboende i september. När nämnden fick sin ramtilldelning för 
2018 fanns inte denna verksamhet med och är således ofinansierad. 
Förvaltningen anser att nämnden bör hemställa hos fullmäktige om medel för 
finansiering av det nya kmitidsboendet. Driftskostnad för 2018 berälmas till 
2 400 tkr och investeringskostnaden berälmas till 710 tla. Andra verksamheter 
som redovisar ett underskott är särskilt boende enligt LSS och korttidsboende 
enligt LSS. 

När det gäller nämndens mål så arbetar verksamheterna aktivt för att uppfylla 
dessa. En av de större utmaningarna är att nå målen som avser dokumentation. 

Vård- och omsorgsnämnden svarar för insatser i form av kontaktperson för 
människor som är äldre eller har någon form av funktionsnedsättning. Budget 
och kostnader för dessa insatser finns idag inom socialnämndens verksamhet 
och bör överföras till vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2018-04-25, dok nr 3100 
- Delårsuppföljning mars 2018 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 35 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr 2018/00017 

SPF Trygghetsringning ansöker om föreningsbidrag år 2018 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 6 000 kronor i 
föreningsbidrag till SPF Seniorerna i Håbo för år 2018, att användas till 
trygghetsringning. 

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

Den som utnyttjar servicen ringer varje dag till ett journummer före ett visst 
ldockslag och uppger sitt namn och telefonnummer. För närvarande är 26 
brnkare anmälda till tjänsten och det finns idag ett tjugotal jourhavande som 
turas om att lyssna av telefonsvararen. 

Ärende 
Förvaltningens bedömning är att trygghetsringningen fungerar väldigt bra samt 
ser positivt på att tjänsten möjliggör trygghet. Förvaltningen föreslår därför till 
vård- och omsorgsnämnden att bevilja det önskade bidraget på 6 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-27, dok.nr 2976. 
- Ansökan, daterad 2017-02-26, dok.nr 2974. 

Beslutet skickas till: 
SPF Seniorerna i Håbo 
Ekonomiadministratör 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr 2018/00020 

Bålsta Parkinsonförening ansöker om föreningsbidrag år 2018 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja ett föreningsbidrag på 9 750 
honor till Bålsta Parkinsonförening att användas till föreslagna inbjudningar. 

Sammanfattning 
Bålsta Parkinsonförening ansöker om 9 750 kronor i föreningsbidrag att 
användas till två separata inbjudningar, a 2,5 timmars föredrag under två 
eftermiddagar samt kostnader för marknadsfö1ing i samband med dessa. 

Inbjudan iiktar sig dels till en forskare från Lund att berätta om historiken som 
lett fram till kommande cellterapistudie och detaljerna kring studien. Och dels 
till en forskare i Uppsala för att bygga relationer och :fa kunskap direkt från den 
egna regionen där föreningens alla patienter har sin förankring med sin 
neurolog. 

Parkinson föreningen har idag 23 medlemmar varav 14 har Parkinson. 
Föreningen antar att det finns fler personer i Håbo som har Parkinson och vill 
därför kunna erbjuda något utöver det vardagliga och locka fler att bli 
medlemmar i föreningen. 

Ärende 
Socialförvaltningen ser positivt på att föreningen aktivt söker kunskap och vill 
lära mer om den nya tekniken med dopaminceller. Hur det går till och vad som 
är möjligt och att föreningen vill locka fler att bli medlemmar. 

Förvaltningen anser inte att Parkinsonföreningens intresseområde ligger inom 
ramen för socialtjänstens verksamhetsområde men är positiv till föreningens 
föreslagna aktiviteter att ordna dessa föreläsningar. 

Därför föreslår förvaltningen att vård- och omsorgsnämnden beviljar ett 
föreningsbidrag på 9 750 kronor att användas till dessa två inbjudningar/ 
föreläsningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-09, dok.nr 2994. 

- Ansökan, daterad 2018-03-03. 

Beslutet skickas till: 
Sökande Bålsta Parkinsonförening 
Ekonomiadministratör 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr 2018/00021 

Strokeföreningen i Håbo ansöker om föreningsbidrag år 2018 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 9 000 laonor i 
föreningsbidrag till Strokeföreningen i Håbo för år 2018. 

Sammanfattning 
Strokeföreningen i Håbo ansöker om 9 000 laonor i föreningsbidrag att 
användas till följande aktiviteter under år 2018. 

Studiecirkeln "Vi lär oss att använda sur:tplattan" i samarbete med ABF 
fortsätter under våren 2018 till en kostnad av 4 716 kronor. 

Bussutflykt med specialanpassad buss för de rnllstolsburna medlemmarna till 
en fördyrad kostnad på 2 000 laonor i jämförelse med vanlig buss. 

Till hösten 2018 planerar föreningen att fortsätta med studiecirkeln "Språklig 
stimulans vid afasi" som pågått sedan år 2014. Kostnad 4 716 kronor. 

Ärende 
Förvaltningen anser att utflykter är viktigt ur ett socialt perspektiv. Men anser 
inte att bussutflykter ligger inom ramen för socialtjänstens arbete. Dock i detta 
fall ser förvaltningen positivt på att föreningen ordnar med en specialanpassad 
buss så att rnllstolsburna personer också har möjlighet att delta. Förvaltningen 
ser också positivt på att studiecirldarna "Språklig stimulans vid afasi" och "Vi 
som lär oss använda sur:tplattan" fortsätter. Förvaltningen föreslår därför till 
vård- och omsorgsnärnnden att bevilja det önskade föreningsbidraget på 9 000 
kronor. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2018-03-15, dok.nr 3022. 
- Ansökan, daterad 2018-03-08. 

Beslutet skickas till: 
Sökande, Strokeföreningen i Håbo 
Ekonomiadministratör 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr 2018/00025 

Anhörigföreningen i Håbo kommun ansöker om föreningsbidrag år 
2018 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 30 000 kronor i 
föreningsbidrag till Anhörigföreningen i Håbo för år 2018. 

Sammanfattning 
Anhörigföreningen ansöker om 30 000 kronor i föreningsbidrag för år 2018. 
Föreningens uppgifter är att stödja anhöriga i deras arbete med närstående, 
påverka samhället så att anhöiigas situation uppmärksammas och värderas 
samt genom utbildning och informationsinsatser stärka anhörigas arbete. 
Anhöiiga som tar hand om sina närstående är en viktig resurs för samhället. 

Ärende 
Förvaltningen anser att anhörigföreningen fyller en viktig funktion för anhöiiga 
att klara rollen att vara anhörig till äldre, långtidssjuka samt funktionsnedsatta. 

Förvaltningen föreslår till vård- och omsorgsnämnden att bevilja det önskade 
bidraget på 30 000 kronor i föreningsbidrag för år 2018. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-15, dok.nr 3024. 

- Ansökan, daterad 2018-03-08. 

Beslutet skickas till: 
Sökande Anhörigföreningen i Håbo kommun 
Ekonomiadministratör 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 39 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr 2018/00026 

Intresseföreningen Pomona ansöker om föreningsbidrag år 2018 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 35 000 kronor i 
föreningsbidrag till Intresseföreningen Pomona för år 2018. 

Sammanfattning 
Intresseföreningen Pomona ansöker om ett föreningsbidrag på 35 000 kronor 
för år 2018 och för första månaderna år 2019. Föreningen har haft 7 styrelse
och planeringsmöten under året samt ett extra årsmöte. Föreningens tyngd
punkt är att skapa en trevlig samvaro med sång och musik och kaffeservering 
för de boende på Pomona och pensionärer i närområdet. Underhållning har 
erbjudits varannan torsdag och under året har det genomförts 17 tillfällen med 
underhållning samt midsommarfirande och julmarknad i samverkan med 
Träffpunkten. En lunchutflykt till Kalmarsand har även gjorts där det också 
blev underhållning. 

Ärende 
Förvaltningen är mycket positivt till vad föreningen gör för de boende på 
Pomona, att de boende får en meningsfull samvaro, dels genom underhållning 
och dels genom olika festligheter och resor. 

Föreningen anger i sin ansökan - att då hissarna är avstängda under våren 2018 
kommer underhållare som har möjlighet, göra ett framträdande även på 
avdelningarna, vilket blir en merkostnad för föreningen - Förvaltningen tolkar 
merkostnaden genom att underhållningen är tänkt att genomföras per vånings
plan istället för i Pomonas matsal med anledning av att de boende inte har 
möjlighet att ta trapporna ner till matsalen. 

Förvaltningen föreslår därför till vård- och omsorgsnämnden att bevilja det 
önskade beloppet på 35 000 kronor till Intresseföreningen Pomona. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-15, dok.nr 3025 
- Ansökan, daterad 2018-03-09. 

Beslutet skickas till: 
Sökande Intresseföreningen Pomona 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-08 

Dnr 2018/00030 

Begäran om yttrande i enskilt ärende med anledning av Lex Maria 
anmälan 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande 
till Inspektionen för vår och omsorg. 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utifrån inkommen Lex Maria
anmälan i ett individärende valt att göra en egeninitierad tillsyn. IVO har 
begätt ett yttrande från nämnden med förlängd svarstid till senast 2018-05-20 
och förvaltningens förslag på yth·ande finns i bifogad skrivelse. 

Förvaltningen kan i yttrandet till IVO konstatera att det ej verkställda beslutet i 
ärendet felaktigt inte rapporterats kvartalsvis till IVO enligt gällande regelverk, 
vilket beklagas. Felet är nu åtgärdat. 

Förvaltningen beklagar i yttrandet de upprepade förseningarna i 
byggnationsprocessen av ny gruppbostad enligt LSS i Håbo kommun. I övrigt 
bedömer dock förvaltningen att planeringen är gjord utifrån den enskildes bästa 
och i samförstånd med företrädare och anhöriga, vilket också beskrivs i 
yttrandet. 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-25, dok.m 3095 
Yttrande, daterad 2018-04-25, dok.m 3096 med nedan bilagor: 
Beslut avseende korttidsplats enligt 4 kap 1 § SoL 2015-05-25 och 2016-06-17 
Beslut, särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL 2016-06-1 7 med separat 
utredningsdokument 
Journalanteckning 2016-08-19 samt uppdrag till särskilda boendet 2016-09-29 
Beslut, gruppbostad enligt 9 § 8 LSS 2018-04-13 med separat 
uh·edningsdokument 

Beslutet skickas till: 
Inspektionen för vård och omsorg 
Socialförvaltningen, avdelningen för stöd till vuxna 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

20(20) 


	Närvarande
	Anslagsbevis
	Innehållsförteckning
	§ 26 Avvikelserapport
	§ 27 Samverkansavtal
	§ 28 Informationer
	§ 29 Yttrande
	§ 30 Rekommendation
	§ 31 Dataskyddsombud
	§ 32 Rapport
	§ 33 Delegationsbeslut
	§ 34 Delårsuppföljning
	§ 35 SPF
	§ 36 Parkinsonföreningen
	§ 37 Strokeföreningen
	§ 38 Anhörigföreningen
	§ 39 Intresseföreningen
	§ 40 Yttrande

