
HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

Vård- och omsorgsnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordfårande 

Justerare 

Kl. Kl. 17:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta 

Lisbeth Bolin (C), ordfårande 
Helen Embretsen (KD) 
Eva Staake (S) 
Per-Arne Öhman (M) 
Helene Cranser (S) 
Maria Ahnell (S) 
Piljo Thonfors (SD) 

Ingvar Nitfjord (FP) 
Ulrika Wallin (FP) 
Ingrid Andersson (S) 
Birgit Ericsson (V) 
Sjunne Green (B å p) 

Thomas Brandell, Förvaltningschef 
Lena Fertig, nämndsekreterare 

Eva Staake (S) och 

Kl. 17:00, 2014-12-19, Socialförvaltningens kansli 

§ l, omedelbart justerad 
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Eva StaJke (S) 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datumfår 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
får protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden- omedelbar justering 

2014-12-16 

2014-12-16 Anslaget tas ned efter 

Socialförvaltningens kansli, Håbo kommun 

2015-01-08 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

§ l Delegationsfårteclming för vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

/6 16 1 
Nr[Hnr] 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 1 VON 2014/4 

Delegationsförteckning för vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har att besluta om vilka beslut inom nämndens 
verksamhetsområde som ska delegeras till chefer, socialselaeterare och 
handläggare inom förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2014-12-12, nr SN 2014.1 O 

- Delegationsforteckning för vård- och omsorgsnämnden, daterad 2014-12-16 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna forvaltningens forslag till 
delegationsfårteckning för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delegationsforteckningen gäller från 
och med 2014-12-16 och tills vidare. 

3. Vård- och omsorgsnämnden forklarar paragrafen omedelbatijusterad. 

Beslut expedieras till: 
Avdelningschefer 
Enhetschef for Stöd till vuxna 
Enhetschef for Stöd till barn, unga och familjer 
Samtliga socialselaeterare, biståndsbedömare och LSS-handläggare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~G 16 1 
Nr 2014 .32 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

Vård- och omsorgsnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Dag och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

JUSTERARE 

Kl. 17:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta 

Lisbeth Bolin (C), ordfårande 
Helen Embretsen (KD) 
Eva Staake (S) 
Per-Arne Öhman (M) 
Helene Cranser (S) 
Maria Anneli (S) 
Piljo Thonfors (SD) 

Ingvar Nilfjord (FP), frånvarande 
Ulrika W all in (FP) 
Ingrid Andersson (S) 
Birgit Ericsson (V) 
Sjunne Green (Båp ), frånvarande 

Thomas Brandell, Förvaltningschef 
Lena Fettig, nämndsekreterare 

Eva Staake (S) 

2014-12-19, Socialförvaltningens kansli 

§§ 2-8 
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ena Fertig V 
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EXPEDIERAD SIGNA TUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

Vård- och omsorgsnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datumfår 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Vård- och omsorgsnämnden 

2014-12-16 

Datum får 
2014-12-19 anslags nedtagande 2015-01-12 

Socialf6rvaltnr ns kansli, Häbo kommun 

~ r;,· 
.... . ........................... ~ .. ~\ .............................. .. 

Lena Fertig V 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

§ 2 !mättande av ett arbetsutskott for vård- och omsorgsnämnden 

§ 3 Arbetsordning for vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

§ 4 Närvaro- och yttranderätt 

§ 5 Attesträtt och attestforteclrning, mandatperioden 2015-2018 

§ 6 Sammanträdestider for vård- och omsorgsnämndens samt dess 
arbetsutskott år 2015 

§ 7 Deltagande i forrättningar under mandatperioden 

§ 8 Ej verkställda gynnande beslut 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr[Hnr] 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON §2 VON 2014/1 

Inrättande av ett arbetsutskott för vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat 2014-12-15 att i nämndemas reglementen inte 
reglera något om utskott, utan lämnar det fritt for respektive nämnd att själva inrätta 
de utskott och/eller beredning som nämnden anser sig behöva, enligt 6 kap. § 20 i 
kommunallagen. 

Om vård- och omsorgsnämnden väljer att inrätta ett arbetsutskott ska nämnden 
besluta om antalledarnöter och ersättare, välja ur nämnden vilka personer som ska 
ingå i arbetsutskottet samt välja arbetsutskottets presidium. 

Om vård- och omsorgsnämnden väljer att inrätta ett arbetsutskott, bör arbetsformen 
vara endast beredning utan protokollskrivning, dock med undantag i de ärende 
arbetsutskottet får på delegation. Beredning och beslut i ärenden sker i den samlade 
vård- och ornsorgsnärnnden. 

Socialförvaltningen överlämnar ärendet till nämnden utan eget forslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-26, nr VON 2014.1 

- Arbetsordning for arbetsutskott, daterad 2014-12-16, nr VON 2014.2 

Ordfårande föreslår till vård- och omsorgsnämnden att i arbetsutskottet ska ersättare 
som inte tjänstgör få generell närvarorätt under mandatperioden, med hänvisning till 
paragraf§ 8 i arbetsutskottets arbetsordning, daterad 2014-12-16. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att arbetsutskottet ska bestå av tre (3) 
ordinarie ledarnöter och två (2) ersättare. 

3. Vård- och omsorgnämnden beslutar att utse Lisbeth Bolin (C), Eva Staake (S) 
och Helen Ernbretsen (KD) tillledarnöter och Per-Arne Öhrnan (M) och Helene 
eranser (S) till ersättare i arbetsutskottet for mandatperioden 2014-2018. 

4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Lisbeth Bolin (C) till ordfårande i 
arbetsutskottet for mandatperioden 2014-2018. 

5. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att arbetsutskottet inte ska protokollforas 
med undantag av de ärenden som arbetsutskottet får på delegation. 

6. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ersättarna ska få generell närvarorätt i 
arbetsutskottet under mandatperioden 2014-2018. 

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen får kännedom 
Kommunstyrelens politiketTegister 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Nr 2014.33 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON §3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

VON 2014/1 

Arbetsordning för vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat 2014-12-15 att i nämndernas reglementen 
inte reglera något om utskott, utan lämnar det fritt för respektive nämnd att 
själva inrätta de utskott som nämnden anser sig behöva, enligt 6 kap. § 20 i 
kommunallagen. 

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat 2014-12-16 § 2 att inrätta ett 
arbetsutskott att gälla från och med 2014-12-16 och till mandattidens slut. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till arbetsordning för arbetsutskottet 
att gälla från och med 2014-12-16 och till mandattidens slut. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, förslag till beslut, daterad 2014-11-26 nr VON 2014.3. 
- Arbetsordning, daterad 2014-11-26. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden godkänner arbetsordning för arbetsutskottet 
att gälla från och med 2014-12-16 och till mandattidens slut. 

Beslut expedieras till 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014 .35 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON §4 

Närvaro- och yttranderätt 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

VON 2014/1 

Vård- och omsorgsnämnden behöver besluta om närvaro- och yttranderätt vid 
både arbetsutskottets och nämndens sammanträden under mandatperioden. 

En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd 
eller beredning, en revisor eller en revisorsersättare, en anställd hos komnmnen 
eller en särskild saldemmig 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 for obehöriga 
i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer sekretess
belagda uppgifter. 

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

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschef och nämnd
sekreterare i samtliga ärenden, permanent närvaro- och yttranderätt vid 
arbetsutskottets och nämndens sammanträden under mandatperioden. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge anställd, när ärenden de själva 
handlägger ska behandlas, närvaro- och yttranderätt vid nämndens 
sammanträden under mandatperioden. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i ärenden i vilka det förekommer 
sekretessbelagda uppgifter ge fcirvaltningschef, nämndsekreterare och 
ansvarig handläggare närvaro- och yttranderätt for att ge upplysning, vid 
arbetsutskottets och nämndens sammanträden under mandatperioden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.36 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON §5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

VON 2014/5 

Attesträtt och attestförteckning, mandatperioden 2015-2018 

Inledning 
Kommunens attestreglemente framgår av handlingen Kodplan 2015 och 
syftet med reglementet är att fastställa de regler som ska gälla for dem som 
ska utföra de olika attestmomenten. Det åligger kommunens nänmder och 
styrelser att se till att bestämmelserna i reglementet iakttas och att tillämpliga 
attestmoment utfors. Reglementet anger bland annat att nämnd delegerar till 
förvaltningschef att besluta om attestanter samt att nämnd ansvarar for att en 
aktuell forteclming upprätthålls över utsedda attestanter. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att vård och omsorgsnänmden ger vård och omsorgs
nänmdens ordforande attesträtt under år 2015 med ansvarskodsintervallet 
70000000-70000000 (ordförande vård och omsorgsnänznd) kopplat till verk
samhetskodsintervallet 10800-10800 (vård- och omsorgsnämnd). 

Förvaltningen föreslår dessutom att vård och omsorgsnänmden ger förvalt
ningschefen attesträtt under år 2015 med ansvarskodsintervallet 70000000-
71999999 kopplat till verksamhetskodsintervallet 10800 (vård- och 
omsorgs-nämnd), 13800 (nämndadministration), 50000-57999 (vård- och 
omsorg samt individ ochfamiljeomsorg), 61301-31302 (arbetsstöd). 

Förvaltningschefen kan i sin tur besluta om attestanter på förvaltningen. 

Aktuell attestforteclming forvaras på socialförvaltningen där det framgår 
vilka befattningshavare som har attesträtt, nanm samt beloppsgräns. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteshivelse, forslag till beslut, daterad 2014-12-12, m VON 2014.13. 

- Attestfå1ieclming, VON 2014.12. 

Beslut 

l. Vård och omsorgsnänmden beslutar att ge Vård och omsorgsnänmdens 
ordforande attesträtt under år 2015 med ansvarskodsintervallet 70000000-
70000000 kopplat till verksamhetskodsintervallet l 0800-10800. 

2. Vård och omsorgsnänmden beslutar att ge förvaltningschef attesträtt under 
år 2015 med ansvarskodsintervallet 70000000-71999999 kopplat till 
verksamhetskodsintervallet 10800, 13800, 50000-57999, 61301-61302. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens fårvaltning 
Berörda 
Förvaltningsekonom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.37 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON §6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

VON 2014/3 

Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämndens samt dess 
arbetsutskott år 2015 

Sammansträdesplaneringen är avstämd utifrån följande områden: 

Ekonomiavdelningen och kommunstyrelsens arbetsutskotts arbete med 
årsredovisning, delårsrapport 31 mars, delårsbokslut 31 augusti, budget och 
månadsuppfåljningar. Samt också utifrån samverkansavtalets process infår 
ärendens beslut i nämnd. 

stopptider för inlämning av ärenden- tisdagar kl. 17:00 

13 januari, 10 februari, 17 mars, 14 april, 26 maj, 15 september, 13 oktober 
och l 7 november. 

Arbetsutskottets sammanträde - måndagar klockan 09:00 

26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 8 juni, 28 september, 26 oktober 
och 30 november. 

Nämndens sammanträde- tisdagar kl. 18:00 (förmöte klockan 17:00) 

3 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj, 16 juni, 6 oktober, 3 november och 
8 december. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2014-11-28, nr VON 2014.6 

- Ekonomiavdelningens årsplanering 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesplanen får 
nämnden och dess arbetsutskott får år 2015. 

Beslut expedieras till: 
Berörda 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014 .39 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

VON 2014/2 

Deltagande i förrättningar under mandatperioden 

Sammanfattning 
Till socialförvaltningens kansli kommer via e-post, ibland med brev, inbjud
ningar till olika förrättningar riktade till politiker. Med förrättning menas 
sammankomst, konferens, föreläsning, informationsmöte, sammanträde, kurs, 
studiebesök, studieresa, eller liknande. 

Nämndens kansli vidarebefordrar inbjudningar till både ordfårande och vice 
ordförande för kännedom samt för att avgöra om deltagande är aktuellt och 
värdefullt för nämnden att delta i. 

För att få rätt till arvode ska i första hand nämnden besluta om deltagande. 
Om tidsangivelsen i inbjudan inte kan invänta nämndens beslut, får 
ordförande godkänna deltagande. 

Efter förrättning ska förtroendevald dels återrapportera till nämnden och 
dels foga en kopia på inbjudan ihop med arvodesräkningen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-26, m VON 2014.5 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i första hand är det nämnden 
som ska besluta om/ godkänna deltagande i förrättning. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i andra hand får ordförande 
godkä1ma deltagande i förrättning om tidsangivelsen i inbjudan inte 
kan invänta nämndens beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.40 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

VON 2014/6 

Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta 

Bakgrund 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen får vård 
och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service 
till vissafimktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte 
har verkställts senast tre månader efter beslut. 

Nämnden ska också på motsvarande sätt rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. Om 
kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader kan 
IVO välja att hos Förvaltningsrätten fåreslå att kommunen tilldöms ett vite 
från tio tusen leronor och upp till maximalt en miljon kronor. 

Ej verkställda beslut i Håbo kommun 2014, kvartal 2. 
Håbo kommun har totalt tre (3) beslut, äldre än tre månader, som inte hade 
verkställts 2014-06-30. Samtliga beslut avsåg särskilt boende, boende får 
äldre med stöd av SoL. 

Ej verkställda beslut i Håbo kommun 2014, kvartal 3. 
Håbo kommun har under perioden fem (5) beslut äldre än tre månader som 
inte hade verkställts 2014-09-30. Samtliga beslut avsåg särskilt boende får 
äldre med stöd av SoL. 

Socialförvaltningens kommentar 
Sammanfattningsvis kan fårvaltningen konstatera att det under levartal 2 och 
3 år 2014 finns tre (3) respektive fem (5) beslut som inte verkställts inom tre 
(3) månader. Några av besluten kommer att rapporteras till IVO då personer 
väntat längre än tre månader från avbrottet. 

Socialfårvaltningen har det senaste halvåret haft många ansökningar om 
särskilt boende och behoven har varit stora och många personer har fått sina 
ansökningar beviljade (32 beslut). I februari 2015 öppnar Solängen 
ytterligare l O platser med inriktningen demens. 

Socialfårvaltningen har under år 2014 köpt kmiidsplatser utanfår 
kommunen får cirka 600 tla får att tillgodose behov av boendeinsatser. 
Äldre personer som är utskrivningsklara inom akutsjukvården och inom fem 
vardagar övergår till kommunens ansvar. 

:11\"''' l c::; l 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.43 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON §8 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-12-16 

VON 2014/6 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-12-17, nr VON 2014.41 

Beslut 

l . Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna rapporten angående 
ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap l § SoL till kommunfull
mäktige samt kommunens revisorer. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.43 
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