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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 49 

Förvaltningen informerar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-11 

Dnr 2018/00001 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Inbjudna 

Kansli- och utvecklingschef Lena Jande berättar och förklarar om Håbo kommuns 
nya modell för styrning och ledning. 

Enhetschef Matilda Norell berättar om förberedelserna inför öppnandet av nya 

korttidsboendet Plomn1onvägen 6. Tio undersköterskor har relayterats. 
Korttidsboendet har sex enkelrum och nu pågår imedning och färgsättning. Invigning 

hålls tisdagen den 18 september 2018 och första gästen kommer 19 september 2018. 

Socialchef Thomas Brandell informerar 

- Övergripande samverkans grupp lämnade inga synpunkter 2018-09-07 på de 
ärenden nämnden har att besluta om på dagens sammanträde. 

- Vårdförbundet i samverkansgruppen informerade på samverkansmötet att en fem till 

sex sjuksköterskor slutar och går över till andra arbetsgivare och att anledningen inte 
är missnöje eller otrivsel, utan mer om nya utmaningar och bättre lön. 

- Om det pågående arbetet med trygg och nära vård. 

- Att VD på Humana Omsorg AB är bekymrad över för liten beläggning på 

Pomona, hus 2 och att tvekan finns ifall de ska förlänga avtalet eller inte. 

- Förvaltningen arbetar nu på uppdrag av arbetsutskottet, att utreda olika 

alternativa förslag som ett helhetspaket rörande boendena på Plommonvägen 2-4 
och 8-10. 

Avdelningschef Catrin Josephson informerar 

- Lägesrappo1tering. Äldreboendena Pomona och Humana har full beläggning och 

en person väntar på lägenhet. Demensboendena Solängen och Dalängen har full 
beläggning och fyra personer väntar på lägenhet. Korttidsboendet på Pomona har 
fullbelagt. Nya k01ttidsboendet för demenssjuka som öppnar 19 september har 

fyra av sina sex platser intecknade för rullande växelboende och avlastning. 

Relaytering av ny enhetschef till biståndsenheten då nuvarande chef går över till 
ny tjänst som verksarnhetsutvecklare på socialförvaltningen. Biståndsenheten har 
också tre vikariat med anledning av graviditeter/barnledighet. 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-09-11 

Dnr 2018/00001 

Avdelningschef Erik Johansson informerar 

- Nya Äldreboendets huskropp kommer att bli stöITe och anledningen till detta 

är följande: I första ritningsförslaget var det tio lägenheter, men att det visade 

sig då att matsalen var för liten för att ge en bra verksamhet. Förvaltningen 

föreslog då att gå ner till nio lägenheter men att då skulle dtiftskostnadema bli 

cirka 10 % högre. Förvaltningen fick då i uppdrag att be arkitekten rita om så 

att tio lägenheter bibehölls, vilket då medförde att ytan måste ökas och det ger 
en ökning av investeringen på cirka 12 mkr men att driftskostnaden över tid 

blir cirka 10 % lägre. 

Fastighetsavdelningen tittar nu på lösningar så att boenden på plan 2 på 

Solängens äldreboende kan komma ut till trädgården på ett enklare sätt. 

Tre nya enhetschefer rekryterade, en till Daglig verksamhet, en till Sjövägen/ 

Lindegårdsvägen och en till Solängens äldreboende. 

- Hemtjänstens nya lokaler på Sjövägen var inte helt färdigställda vid 
inflyttningen. 

Om ett pågående personalärende 

Uppkomna blåmärken som inte kunde förklaras har polisamnälts samt gjmts 

en Lex Sarah amnälan på. 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-09-11 

Dnr 2018/00014 

lnformationspunkt - Budget och bilagor om avgifter och tilläggsanslag 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen samt beslutar att ärendena 
om tilläggsanslag och avgiftsföränd1ingar behandlas på nämndens sammanträde i 

oktober. 

Sammanfattning 
Utifrån givna direktiv ska nämndernas budget inte fastställas under september månad. 

Arbetsutskottet gav därför 2018-09-03 förvaltningen i uppdrag att istället lägga budget

handlingen som informationspunkt. 

Vidare gav arbetsutskottet 2018-09-03 förvaltningen i uppdrag att alla förslag till beslut 
om avgiftsföränd1ingar skulle läggas som en bilaga till budgethandlingen istället och 

inte som beslutsärende på dagens sammanträde. 

Information 
Förvaltningens ekonom presenterar lägesbilden för budgeten för år 2019. Att den totala 

besparingen ligger på 10 674 tkr. I budgethandlingen har förvaltningen lämnat flera 
förslag på besparingar och avgiftsförändringar. Alla besparingar presenteras med 
konsekvensbeskrivning. 

Avdelningschef för Stöd till äldre och funktionsnedsatta informerar att ytterligare en 

kostnad kan tillkomma utifrån vad nämnden bestämmer. Anledningen är att Håbohus 
har meddelat att nya gruppboendena LSS är klara för överlämning redan i mars 2019 

istället för som planerat hösten 2019. Förvaltningen kan starta verksamheten i maj 2019 

då alla lägenheter redan är anvisade. Dock fim1s inte finansiering till att starta tidigare 
än planerat. Nämnden har därför att ta ställning till om verksamheten ska starta tidigare 
och i så fall ansöka om ett tilläggsanslag på cirka 5 miljoner kronor utöver budgetram. 

lnformationsunderlag 
- Budgethandling med bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

6(10) 

Efter avslutad diskussion begär Per-Arne Öhman (M) till protokollet att han inte kan 

acceptera att lägenheter ska stå tomma när personer med gym1ande biståndsbeslut har 

väntat länge på lägenhet. Per-Arne Öhman föreslår därför att begäran om tilläggsanslag ska 
lämnas till nämndens sammanträde i oktober för ställningstagande. Vidare föreslås också 
att avgiftsförändringarna med förslag till beslut ska lämnas till nämndens sammanträde i 

oktober för ställningstagande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden kan godkänna att ärendena om 

tilläggsanslag och avgiftsförändringar ska behandlas på nämndens sammanträde i 

oktober och finner att så sker. 

7l1 cs- 1 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-11 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 51 Dnr 2018/00034 

Rapport ej verkställda beslut, kvartal 2, år 2018 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport 

av verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS, 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 kvaiial två år 2018 har totalt fyra ( 4) ärenden enligt Socialtjänstlagen 

(SoL) inrapporterats samt 23 ärenden enligt Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS. Dessa rapporteringar 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 framgår i sin helhet i yttrandet, daterad 2018-08-27. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-27, dok.m 3232 
- Rapport/yttrande, daterad 2018-08-27, dok.nr 3233  

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 52 

Synpunktshantering, år 2017-2018 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-09-11 

Dnr 2017/00011 

1. Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av den sista rapporten och lägger 
därmed rapporten och rutinen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Ny policy och rutin för synpunkthantering har fastställts av kommun
fullmäktige att bötja gälla 2018-09-03, därmed upphör tidigare rutin daterad 

2010-06-14, § 54. 

Ärendet 
I vård- och omsorgsnämndens diarium finns nu fem synpunkter kvar att 

rapportera enligt den gamla rutinen. Därefter avslutas ärendet och fortsatt 
handläggning utförs av kommunens kontaktcenter i särskilt diarium för 

synpunkter. Som tidigare kommer rapportering ske två gånger per 

Rutiner och återrapportering till nämnd 
Enligt kommunens policy för synpunktshantering ska synpunkter 

sammanställas och följas upp regelbundet i syfte att utveckla verksamheten. 

Kontaktcenter ansvarar för att sammanställa underlag för återrapporteringen 

till nämnd. Men det är varje förvaltning som ansvarar för att upprätta 

underlag såsom analys, redovisning, tjänsteskrivelse etc. Hur ofta 

återrapportering ska ske till nämnd, beror på hur ofta respektive förvaltning 

vill ta del av informationen och därmed sammanställa underlag till nämnd. 

Förvaltningen kommer att se över rutiner för klagomål på individärenden 

vid myndighetsutövning, den del som inte ska hanteras i synpunktsdiariet. I 
det arbetet kommer man att även titta på ur ofta åte1rnpportering ska ske till 

nämnd. Om det till exempel ska ske på varje nämndsmöte, kvaiial eller 
kanske bara två gånger per år vid hal vårsbokslut och årsbokslut. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-03, dok.nr 3249 
- Förteckning, daterad 2018-09-03, nr 3248. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-09-11 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 53 Dnr 2018/00003 

Redovisning av delegationsbeslut, juni-augusti 2018 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten 
för pe1ioden 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. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-09-11 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 54 Dnr 2018/00040 

Enskilt ärende. Yttrande till IVO, ej verkställt beslut, bostad med 
särskild service 

Beslut 

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

Sammanfattning 
Håbo kommun mottog 2018-08-16 begäran om yttrande från Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO, med anledning av ej verkställt beslut om bostad 
för vuxna enligt 9 § 9 LSS. IVO överväger att hos förvaltningsrätten ansöka 
om särskild avgift enligt 28 a § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Vård- och omsorgsnärnnden yttrar sig därför med 
redogörelse om ärendets hantering. 

Ärende 
Ärendets redogörelse framgår i sin helhet i yttrandet daterat 2018-08-20. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ärendets kostnader redogörs i sin helhet i yttrandet daterat 2018-08-20. 

Beslutsunderlag 
- Yttrande gällande ej verkställt beslut, daterat 2018-08-20, dok.nr 3228 

Begäran om yttrande och handlingar, inlrnmmen 2018-08-16 

Individrapport, daterad 2018-04-23 

J oumalutskrifter från och med 2016-01-14 till och med 2018-06-12 

Utredning gällande boende enligt 9 § 9 LSS daterad 2016-12-06 

Beslut om bostad enligt 9 § 9 LSS, daterad 2016-12-12 

Utredning, utökning av ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS, daterad 2016-03-07 

Beslut om utökning av ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS, daterad 2016-03-08 

Utredning gällande avlösarservice enligt 9 § 5 LSS, daterad 2016-05-18 

Beslut gällande avlösarservice enligt 9 § 5 LSS, daterad 2016-05-23 

Beslutet skickas till: 
IVO, Inspektionen för vård och omsorg 
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