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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 103 

Mötets öppnande 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Dnr 4231 

1. Vård- och omsorgsnänmden utser Ann-Sofi Borg (SD) till justerare av dagens 
protokoll. 

2. Vård- och omsorgsnänmden antar från dagens möte ett rullande schema bland 
oppositionens ledamöter att justera kommande protokoll. 

3. Vård och omsorgsnämnden godkänner dagordningen med två komplette1ingar. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden låter fönätta upprop samt utse justerare att jämte 
ordförande justera dagens protokoll. 

Dagordningen kompletteras med två ärenden: 
• Översyn av tillgänglighet och begränsningsåtgärder i demensverksamhetema 
o Avbryta uppdrag, ombyggnation Solängen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Sofi Borg (SD) föreslår sig själv som justerare till dagens protokoll, inga andra 
förslag länmas. ' 

Eva Staake (S) informerar att paliigrupper föreslagit att rullande schema ska införas 
bland oppositionens ledamöter. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nänmden antar Alln-Sofie Borg (SD) till justerare för dagens 
protokoll och finner att så sker. Ordförande frågar om nänmden godkänner ett 
rullande schema för justerare och finner att så sker. Ordförande frågar om nämnden 
godkänner två kompletteringar till dagordningen och finner att så sker. 

Således från och med dagens protokoll och framåt är överenskommelsen att 
justerandet ska rulla mellan oppositionen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 104 

lnformationspunkt på nämnden 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Dnr 2019/00016 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Socialchef Mats Ståhl Elgström informerar 
Partsamverkan i Socsam den 2019-10- 29 lämnade inga synpunkter på de 
ärenden nämnden har att besluta om på dagens sammanträde. 

På decembernämnden kommer förvaltningens nya organisation att presenteras. 
I janua1i 2020 börjar två nya avdelningschefer. Maria Be1tilsson till 
avdelningen Barn, unga och vuxna samt Elisabeth Lannergård till avdelningen 
Samverkan, kvalite och utveckling. 

Med hänvisning till föregående mötesprotokoll § 97, 2019-10-01 där 
förvaltningen fick i uppdrag att undersöka om köp är möjligt av endast 
närbelägna korttidsplatser alternativt uppställa egna paviljonger. Förvaltningen 
redogör för nämnden att bästa alternativet är att förhyra platser och då genom 
att dessa upphandlas. 

• Ordförande kan konstatera efter avslutad debatt att nämnden godlcänner att 
förvaltningen kan påböija upphandling av särskilda platser i närområdet. 

Förvaltningen frågar om nämnden har ett principbeslut gällande att sälja egna 
korttidsplatser eller särskilt boendeplatser och i så fall om dessa ärenden ska tas 
i nämnd alternativt om förvaltningen får förtroendet att avgöra och ta beslut i 
frågan när ansökan om att köpa lediga platser uppstår. 

• Ordförande kan konstatera efter avslutad debatt att nämnden ger 
förvaltningen fö1troendet, men med förbehåll att förvaltningen är mycket 
restriktiv i den här typen av ärenden och att förvaltningen åte1rapporterar 
dessa ärenden till nämnden. 

Avdelningschef Erik Johansson informerar 
Byggprocessen av nya äldreboendet löper på. Första spadtaget är inplanerat till 
mitten av december. 

Håbohus VD Mats Norrbrand föredrar en kort filmvisning över nya äldre
boendet och svarar under tiden på frågor. Ingiid Andersson (S) uppmanar att 
Mats Norrbrand och Erik Johansson konsulterar med kunniga på området om 
storleken på gymnastiksalen är tillräckligt tilltaget eller inte för att utöva rehab 
övningar och gymnastik för äldre, såväl boende som övriga behövande. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 104 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Dnr 2019/00016 

Avdelningschef Marie Rönnqvist Borneteg informerar 
Lägesrapport: Nio stycken väntar på särskilt boende, sex på somatisk plats 
och tre på demensplats. En person haT köpt plats och två kmitidsplatser 
demens köps. 

Avdelningschef Sandra Sabel informerar 
Fastställande av datum pågår avseende föredragning om Gerontologi (läran 
om den föska ålderdomen). 
Nämnden får en belysning av socialstyrelsens brukarundersökning. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef för Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
VD för Håbohus AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLl 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Dnr 2019/00051 

Riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och 
funktionshindrade 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden antar 1iktlinjen för biståndsbedömning enligt 
socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade daterad 20 19- 10-22. 

2. Vård- och omsorgsnämnden upphäver dätmed tidigare riktlinje, daterad 
20 19-05-09. 

Sammanfattning 
Nuvarande liktlinje för biståndsbedömning antogs den 20 19-06- 12 § 78. Med 
anledning av vissa förändringar och förtydliganden gällande insatser behöver 
riktlinjen revideras. Inga stora förändlingar har gjorts mot tidigare liktlinjen, de 
ändlingar som gjorts är följande: 

- Stycket gällande avdrag 20 % av den beviljade totaltiden har tagits bort. 
- Ett förtydligande gällande inköp från systembolagets har lagts till i 

riktlinjerna. 
- Ett förtydligande gällande transport i hemtjänstens bilar har lagts till. 
- Text har lagts till, att personer som har eller beviljas 150 timmar hemtjänst ska 

erbjudas ett möte med biståndshandläggaren för att inleda dialog om särskilt 
boende. De personer som har eller beviljas 200 timmar hemtjänst ska erbjudas 
plats på särskilt boende. 
Ett förtydligande gällande avlösning i hemmet har lagts till. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse nr 4247, daterad 20 19- 10-29. 
- Riktlinje nr 4236, daterad 20 19- 10-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner liktlinjen 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§ 106 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Dnr 2019/00059 

Förlängning av överenskommelse, assistans och egenvård för barn 
i Uppsala län 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förlängd och uppdaterad 
överenskomn1else om gemensamt arbetssätt avseende assistans och egenvård. 

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

3. Vård- omsorgsnämnden godkänner att överenskommelsen gäller från och med 
1 januari 2020 med uppföljning och utvärdering under år 2020. 

Sammanfattning 
Region Uppsala har tillsammans med länets kommuner en överenskommelse 
angående assistans och egenvård för barn. Överenskommelsen gäller till och med år 
20 19. Eftersom staten ännu inte genomfort och beslutat om de nödvändiga 
förändringar som krävs finns fortsatt behov av en överenskommelse, därför föreslås 
en förlängd överenskommelse med tillägg om översyn under år 2020. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ersättningen kvarstår från Region Uppsala med 50 procent av antal beviljade 
timmar för egenvårdsinsatser för målgrnppen. Timersättningen följer 
försälaingskassans ersättningsnivå för assistanstimmar. 

Uppföljning 
Överenskommelsen gäller till dess staten genomfört nödvändiga förändringar av 

lagstiftning eller beslut fattats om ersättning till kommunerna, dock längst till och 
med år 2020. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4212, daterad 2019- 10-09 
- Överenskommelse, daterad 20 19- 10-09 
- Missiv, daterad 20 19- 10-0 1 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkäimer att överenskommelsen förlängs och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Region Uppsala 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 107 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Dnr 2019/00032 

Bålsta FBC Mix ansöker om föreningsbidrag år 2019 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja 20 000 kronor i föreningsbidrag 
till Bålsta FBC Mix för år 2019 

Sammanfattning 
Innebandylaget Bålsta FBC Mix ansöker om 20 000 kronor i förenings bidrag. Laget 
har i dagsläget 22 spelare med funktionsvariation som alla är berättigade insatser 
enligt LSS (lagen om stöd och service). Spelarna är i åldrarna 11 till 41 år och 
tränar två gånger i veckan och därntöver spelar de seriespel och cuper. 

Ärendet 
Innebandylaget som startade år 2012 har varit aktiva hela tiden. Att :fa träna ihop 
och spela matcher är som förvaltningen känner till mycket uppskattat bland 
deltagarna. Förvaltningen har också god kännedom om att laget ger en mycket 
positiv gemenskap till de personer som valt att träna och spela och föreslår därför 
till vård- och omsorgsnämnden att bevilja det önskade bidraget på 20 000 kronor att 
användas till utgifter kopplade till Bålsta FBC Mix. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4192, daterad 2019-09-30. 
- Ansökan daterad 2019-03-04 
- Kompletterade underlag inkomna 2019-09-30. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner ett föreningsbidrag på 20 000 kronor till 
Bålsta FBC Mix och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Sökande Bålsta FBC Mix 
Ekonomiadministratör 

l!J'"'" I� I 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 108 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Dnr 2019/00025 

1. Vård- och omsorgsnärnnden noterar till protokollet att delegationsbeslut 
inom perioden är redovisad. 

Sammanfattning 
Redovisade delegationsbeslut för pe1ioden 20 19-09-25 - 2019- 10-30. 

o Protokoll m 4253, åte1rnpporterade delegationsbeslut till förvaltningschef. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nänmden godkänner redovisningen och finner att så 
sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 109 

Redovisning av anmälningsärenden 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Dnr 2018/00052 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att anmälningsärenden 
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 större 
vikt. 

Mot bakgrund av ovan kan nämndens politiker löpande ta del av inkomna 
handlingar i Assistenten, instansen VON Anmälningsärenden. Handlingar och 
dokument läggs löpande in till Assistenten under perioden. 

Ärendet 
Perioden löper mellan datumen för nämndens sammanträden. Redovisade 
handlingar inom perioden 2019-10-01 - 2019-11-05. 

4114 Sista anmälningsdag 11 november - Utbildning i Agenda 2030 

4226 KF beslut§ 130, 2019-09-30, antagen policy för mat och måltider 

2018/55 Beslut från NO avser ej verkställt beslut, mot redovisat finns inga 
skäl att ansöka om särskild avgift hos domstol. 

4228 KF beslut§ 123, 2019-09-30 - Motion delvis bifallen, uppdaterat 
reglemente för nämnderna 

4225 KF beslut§ 124, 2019-09-30, KF anser motionen besvarad, förändrad 
struktur för kommunal äldreomsorg. 

4259 Socialstyrelsens brukarnndersökning äldreomsorg 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Dnr 2019/00048 

Rapportering kvartal 3 D Ej verkställda gynnande beslut 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige 
och kommunfullmäktiges revisorer för kännedom 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnärm1den är enligt kap. 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) och 
§ 28 h lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldiga att 
vaije kvartal rapp01iera till fullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. Beslut 
som avses är biståndsbeslut enligt SoL och LSS som inte blivit verkställda inom tre 
månader från dagen för beslut. 

Ärendet 
Inom kvaiial tre, år 2019, har totalt nio ärenden rapporterats till Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO. Tre ärenden avser gynnande beslut enligt SoL och sex 
ärenden enligt LSS. Dessa rapp01ieringar kan avse beslut som inte har verkställts, 
avbrott som skett i tidigare verkställigheter eller då verkställighet skett i tidigare 
rappo1ierade ärenden. I förvaltningens yttrande framgår en utförlig statistikrapport 
om ärendena att överlämna till fullmäktige och fullmäktiges revisorer för 
kännedom. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, har rätt i enlighet med 28 a § LSS och 16 
kap 6a § SoL, att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvalt:ningsrätten 
där det dröjt oskäligt lång tid att verkställa beslut för enskild. Den särskilda avgiften 
berälrnas utifrån insatsens karaktär. Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig och 
inväntar domslut i ett ärende som IVO överlä1Illlat till Förvalt:ningsrätten för 
avgörande, där verkställigheten av beslut har dröjt oskäligt länge för den enskilde. 
Beslutet avser bostad enligt 9 § 9 LSS. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse m 4242, daterad 2019-10-17 
- Rapport, yttrandet m 4241, daterad 2019-10-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner rapporten och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges revisorer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 111 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Dnr 2019/00058 

Yttrande till IVO avseende ej verkställt beslut om avlösarservice, LSS 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnärnnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande och 
överlämna detta till Inspektionen för vård och omsorg 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnärnnden har fått en begäran om yttrande från Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO, i ett ärende som avser ett ej verkställt beslut avseende 
avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten till 
följd av att den enskilde fått vänta oskäligt lång tid på att få sitt gynnande beslut 
verkställt. 

Ärendet 
Förvaltningen redogör för skälen till dröjsmålet i bifogat yttrande, nr 4193, daterat 
2019-09-30. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnaden för insatsen avlösarservice i hemmet utifrån beslutet om 10 timmar per 
månad är 1 850 kronor per månad för perioden juni till och med december 2018. Då 
insatsen utökades till 30 timmar per vecka från och med 2018-12-07 blir kostnaden 
5 550 laonor per månad. 
Beräkningen grundas utifrån en timlön inldusive personalavgifter för avlösare om 
185 laonor. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4243, daterad 2019-10-17 
- Yttrande, nr4193, daterad 2019-09-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner yttrandet och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Inspektionen för vård och omsorg 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 112 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Dnr 2019/00062 

Översyn av tillgänglighet och begränsningsåtgärder i 
demensverksamheterna 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten 
att öka tillgängligheten och minska begränsningsåtgärder i verksamheten för 
personer med demenssjukdom 

Sammanfattning 
År 2017 kom socialstyrelsens nationella riktlinje, Vård och omsorg vid demens
sjukdom. På nationell nivå har det skett flera satsningar för att minska förekomsten 
av tvångs- och begränsningsåtgärder, bland annat har Svenskt Demenscentrum tagit 
fram en Nollvision- för en demensvård utan tvång och begränsningar. 

Flera andra satsningar pågår både internationellt och nationellt för att skapa 
verksamhet som bättre tillgodoser målgruppens rättigheter, ett exempel är så 
kallade demensbyar som byggs upp på flera olika platser. 

Förvaltningen menar att det är angeläget att utreda vilka möjligheter som finns och 
vilka åtgärder som kan vidtas för att öka tillgängligheten och minska begränsnings
åtgärdema inom nämndens samtliga verksamheter som riktar sig till personer med 
demenssjukdom. 

Notering 
Med anledning av ovanstående har förvaltningen i nästkommande ärende § 113 i 
detta protokoll, föreslagit att uppdraget till fastighetsavdelningen, att beställa en 
fördjupad utredning avseende tillgänglighetsanpassning på Solängens äldreboende, 
avbryts i avvaktan på resultatet av denna utredning. 

Uppföljning 
Utredningen presenteras för nämnden under våren 2020. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse m 4267, daterad 20_19-11-05 
- Beslut VON§ 37, 2019-02-26, beställning till fastighetsavdelningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner uppdraget och finner att sker. 

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

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 113 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Dnr 2019/00013 

Avbryta uppdrag, ombyggnation Solängen 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att avbryta 
uppdraget till fastighetsavdelningen avseende en fördjupad utredning av 
tillgänglighetsanpassning på Solängens äldreboende 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har 2019-02-26 § 37 uppdragit åt förvaltningschefen 
att beställa en fördjupad utredning avseende tillgänglighetsanpassning på Solängens 
äldreboende. Utredningen skulle omfatta tre olika alternativ. 

Förvaltningen har, som framgår av föregående ärende i detta protokoll § 112, för 
avsikt att fördjupa arbetet med nollvision för begränsningsåtgärder inom 
verksamheten för personer med demenssjukdom, vilket kan komma att få inverkan 
på tillgänglighetsfrågan i nämndens samtliga relevanta verksamheter. 

Med anledning av ovanstående menar förvaltningen att uppdraget till 
fastighetsavdelningen bör avbrytas i avvaktan på resultatet av den utredning 
förvaltningen kommer att arbeta med under våren 2020. Efter avslutad utredning 
återkommer förvaltningen med förslag på åtgärder för att öka tillgängligheten. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 4266, daterad 2019-11-05. 
- Beslut VON§ 37, 2019-02-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner att uppdraget/beställningen till 
Tekniska förvaltningen avbryts och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen, Fastighetschef 
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