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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 70 Dnr 2016/00022 

Lägesrapporter och Information från förvaltningen 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden tackar dels får lägesrapporterna och dels får 
informationen. 

Inbjuden 
Enhetschef Sandra Sabel, ansvarig får biståndsenheten informerar nämnden 
om sin verksamhet. 

Biståndsenheten har åtta handläggare. Två arbetar med ansökningar inom 
LSS (lagen om stöd till vissa funktionshindrade), fem arbetar med 
ansökningar inom SoL (socialtjänstlagen) och en handlägger fårdtjänst, 
riksfårdtjänst, trygghetslarm samt utfår uppföljningar på särskilt boende. 

Sandra informerar bland annat om hur man arbetar med biståndsbedömning, 
med de personer som inte vill ha någon hjälp men uppenbarligen behöver, 
hur man arbetar med uppföljning av beslut, hur man arbetar med 
specificerade biståndsbeslut och uppföljning inom särskilt boende, hur 
anhötiga blir delaktiga i biståndsbedörnningen, hur vanligt det är att tacka 
nej när sökta platser inte är lokalt samt hur biståndsenheten samverkar med 
andra aktörer. 

Utfådig presentation finns presenterat i PowerPoint dokumentet, nr 

2728. 

Socialchefs informationspunkt 
De fackliga i förvaltningens övergripande samverkansgrupp, Socsam 2017-
10-30, hade inga synpunkter på de ärenden nämnden har att besluta om på 
dagens sammanträde. 

Lägesrapportering, vid dagens datum är det fyra som väntar på somatiskt 
särskilt boende och tre väntar på särskilt boende får dementa. 

statusrapport-Nya äldreboendet Oldarheter finns kring hur anbudsgivarna 
har rälmat, om vissa har räknat med moms och vissa inte. Håbo kommun har 
begätt besked av anbudsgivarna. 

IVO, inspektionen får vård och omsorg har gjort uppföljningar i bland annat 
tre Lex Maria ärenden. I samtliga tre ärenden är IVO nöjd med resultatet 

. och avslutade därmed uppföljningen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

Dnr 2016/00022 

Projekt- Minska sjukfrånvaro. Håbo kommun ingår tillsammans med sju 
andra kommunen i projektet Sociala utfallskontrakt Kartläggning är gjord där 
man tittat på hur mycket korttidsfrånvaro varje förvaltning har. 
Socialförvaltningen hade lägst korttidsfrånvaro jämfå1i med Håbo kommuns 
andra förvaltningar. 

Lisa Grönlund är anställd som avdelningschef får nya avdelningen 
Administrativt Stöd och utveckling. Lisa börjar sin anställning måndagen den 
5 februari 2018. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

Dnr 2017/00020 

Budget och mål 2018, internbudget, investeringsbudget, ramar, 
mål, plan 2019-2020 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna fårvaltningens fårslag 
till budget och mål får 20 18 och överlämnar detta till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat om en budgetram får vård- och omsorgsnämnden 
på 248 570 tkr får 2018. 

Ärende 
Inom den beslutade budgetramen har en del omprioriteringar gjorts av 
fårvaltningen på grund av verksamhetsfårändringar efter fullmäktiges beslut. De 
största fårändringarna jämfårt med det budgetäskande som behandlades av 
fullmäktige i juni är fåljande: 

• Budgetramen får köp av korttidsplatser har minskat då behovet av att köpa 
korttidsplatser bedöms bli lägre. 

• Kostnaden får köp av äldreboende av Humana har minskat särskilt beroende 
på att en specifik brukare inte längre bor på Pornona hus 2. 

• Byggnation av 2 LSS-bostäder har fårsenats och dessa kommer inte att starta 
2018. 

• Ny kostnad får köp av LSS-boende har tillkommit. 

• Kostnadsökningar får personlig assistans på grund av att fårsäkringskassan 
fattat beslut om indragen assistansersättning i ett par ärenden. 

För år 2018 har formulerats ett mål kring hänsyn till barnperspektivet i samband 
med utredningar inom socialpsykiatri och LSS. I dessa utredningar kan det finnas 
barn som berörs och det är då av stor vikt att barnperspektivet blir beaktat när 
beslut fattas kring olika insatser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-23, dok nr 2702. 

- Budget och mål år 2018, plan år 2019-2020, daterad 2017-10-31, dok.m 2729. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfårande frågar nänmden om ärendet kan godkännas med de redaktionella 
ändringarna och fim1er att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

6(12) 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

Dnr 2017/00047 

Avgifter/taxor- Avgift för trygg hemgång 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att foreslå kommunfullmäktige att 
besluta om avgift for trygg hemgång i enlighet med forvattningens 
forsla g. A v giften fareslås att gälla från och med 2018-01-0 l .  

Sammanfattning 
Förvaltningen fareslår att omvårdnadsinsatsen Trygg hemgång 
avgiftsbeläggs från l januari 2018 till en månadsavgift om 35 % av 
max taxan. 

Ärende 
Sedan våren 2016 finns i Håbo kommun ett hemtagningsteam i kommunal 
regi vid utskrivning från slutenvård, främst i syfte att möjliggöra hemgång i 
de fall där vanlig hemtjänst inte bedöms tillräcklig. Teamet innehåller 
sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast samt omvårdnadspersonaL 

Den biståndsbedömda insatsen "trygg hemgång" avser omvårdnadsdelen av 
teamets stöd. Insatsen pågår normalt i tre veckor och under tiden beviljas 
ingen annan hemljänstinsats eftersom allt är inlduderat i denna helhetsinsats. 

Trygg hemgång har sedan inforandet inte medfort någon kostnad for 
brukaren eftersom biståndet inte benämns som hemtjänst och eftersom 
brukaren inte heller får beslut om någon viss tidsomfattning i biståndet, 
vilket hemtjänstavgifternas olika nivåer är baserad på. 

Trygg hemgång är dock en omfattande omvårdnadsinsats, som enligt 
forvaltningens bedömning bör vara avgiftsbelagd likt övrig omvårdnad. 
Insatsen ersätter ofta korttidsvistelse, som har avgiften 50 kr per dygn 
( exldusive mat). 

Förvaltningen fareslår att avgiften for trygg hemgång följer nivå nr 2 (den 
näst lägsta) av hemtjänstens sex avgiftsnivåer, vilket är 35 % av maxtaxan. 
Maxtaxan är relaterad till prisbasbeloppet som justeras årligen. År 2018 
innebär nivå 2 en avgift på 715 kr. Avgiften fareslås att bölja gälla från och 
med l januari år 2018 och omfattas av maxtaxan. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Trygg hemgång nyttjas av ungefår 30 kunder årligen, varav vissa har 
reducerad avgift eller är avgiftsbefriade. A v giften är inte viktig som en 
komn1tmal intäkt utan som en del av en konsekvent avgiftshantering. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 72 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

201 7-1 0-31 

D nr 201 7/0004 7 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-20, dok.nr 2699. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfårande frågar nämnden om ärendet kan godkännas och fim1er att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala handikapprådet 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 73 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

201 7-1 0-31 

Dnr 201 7/00045 

Justering av sammanträdestider år 2018 för vård- och omsorgs
nämnden och dess arbetsutskott 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden godkänner justeringmua av sammanträdes
tiderna får vård- och ornsorgsnänmden och dess arbetsutskott år 2018 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden fastställde i beslut 2017-10-03 § 67 samman
trädestiderna får år 2018. Vissa justeringar behöver dock göras med anledning 
av att två sammanträden sammanfaller med kornmunfullmäktiges sammanträde 
samt att ett arbetsutskott samn1anfaller med kornmunlednings-gruppens 
sammanträde. 

Ärende 
Arbetsutskottet flyttas från måndag den 26 februari till istället tisdag den 27 
februari, klockan 16:00 med anledning av kornmunfullmäktiges sammanträde. 

Arbetsutskottet den 2 maj senareläggs från klockan 16:00 till istället Idoekan 
17:00 med anledning av kommunledningsgruppens sammanträde. 

Vård- och omsorgsnämnden flyttas från tisdag den 3 april till istället onsdag 
den 4 april med anledning av kornmunfullmäktiges sammanträde. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-11, dok.nr 2681 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfårande frågar nämnden om ärendet kan godkännas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Berörda 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-1 0-31 

Dn r 2016/00055 

Stänga ärendet verksamhetsplan 2017 för avdelning stöd för 
äldre och personer med funktionsvariation 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden noterar att ärendet är verkställt och kan 
avslutas. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden tog del av verksamhetsplanen 2017 för Stöd till 
äldre och funktionsnedsatta den 2017-02-07 § 6 och beslutade då samtidigt i 
punkt 2 att förvaltningen åtenapporterar till nämnden hur verksamhetsplanen 
har fullföljts. 

Ärende 
Ärendet med diarienummer 2016/00055 behöver således kompletteras med att 
nämnden har fått återrappotieringar, dels muntlig och dels i samband med 
delårsboksluten för mars och augusti samt även i årsredovisningen för år 2017, 
vilka samtliga har sina egna diarienummer. 

Genom denna komplettering att ärende 2016/0005 5  är verkställt kan 
förvaltningen därmed avslutas ärendet och lägga handlingarna till arkivering. 

Beslutsunderlag 
Tjänstesktivelse, daterad 2017-10-16, dok.m 2691 

- Beslut VON § 6, 2017-02-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna ärendet och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

Dnr 2017/00004 

Redovisning av anmälningsärenden år 2017 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att anmälningsärendena 
får pe1ioden 2017-09-20 - 20 l 7 - l  0-18 är redovisade. 

Sammanfattning 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen alla 
domar och beslut från andra myndigheter som rör myndighetsutövning avseende 
bistånd, anmälningar, etc. 

I den pärm som finns med på sammanträdet kan domar och beslut, etc. studeras 
individuellt. Viss redovisning kan också ske muntligt i särskilda fall. 

Redovisning av anmälningsärenden 

Nr 0015267- DOM 2017-09-22 
Förvaltningsrätten avslår den enskildes överidagan med motiveringen att en 
skälig levnadsnivå är tillfårsäluad i fom1 av punktinsatser från hemtjänst. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-31 

Dnr 2017/00003 

Redovisning av delegationsbeslut år 2017 

Beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten 
får perioden 2017-09-20 - 2017-10-18 är redovisade. 

Sammanfattning 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialfårvaltningen 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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