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HÅBO 
!<OM MUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 69 

Information 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-01 

D nr 2016/00022 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar får informationen. 

Socialchef informerar 
Förvaltningen har svara på frågorna i skrivelsen från Anhörigrådet Förvaltningens 
svarssla·ivelse karmner att mejlas ut till vård- och omsorgsnämndens får kännedom. 

Gruppledarna är tillfårordnat ansvariga får boendena Solängen och Dalängen under 
enhetschefs sjukfi·ånvaro. 

Kommunstyrelsen fårslag till kommunfullmäktige på måndag 7 november är att 
kommunfullmäktige beslutar genomfåra upphandling av nytt särskilt boende, om 
cirka 60 platser på Gillmarken l: l, Kyrkcentrum med fårutsättning av externt 
ägande av fastigheten och att kommunen fårhyr lokalerna och att samtidigt teclma 
optionsavtal med möjlighet att köpa tillbaka fastigheten inom 3 år. 

Förvaltningen kommer nu att genomfåra en upphandling avseende hämtning av 
avlidna på kommunens särskilda boenden. 

Upphandling av korttidsplatser är nu ldart. Det blev 2 till 3 aktörer på vardera 
somatiska och demens som kommunen nu kan avropa plats ifrån. 

Förvaltningen och Håbohus VD har haft möte med Hyresgästfåreningen angående 
hyrorna får lägenheterna på Plommonvägen 8 och l O. Hyresgästfårening en vill ha 
en förhandlingsordning. 

Avtal med Humana Omsorg om att driva Pornona hus 2 är nu ldmi. Humana 
omsorg har haft informationsträffar där dom har presenterat sitt koncept. Det verkar 
just nu som all personal förutom verksamhetschef och samordnare att gå över till 
Humana Omsorg. 

Arbetstagarrepresentanterna från förvaltningens övergripande samverkansgrupp har 
inte lämnat några synpunkter på de ärenden nämnden har att fatta beslut om vid 
dagens sammanträde. 

Förvaltningschefen redogör resultaten från brukarundersölmingen inom särskilt 
boende gjord våren år 2016. 

Maria Anneli (S) och Lisbeths Bolin (C) lämnar information från föreläsningarna 
på Äldrecentrum vid Karolinska institutet som hölls torsdagen 27 oktober 2016 .. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-01 

Dnr 2016/00006 

Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3, år 
2016 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna fårvaltningens 
rapport av verkställighet av beslut enligt 9 § LSS och 4 kap l § SoL till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer får kännedom. 

Sammanfattning 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen får vård 
och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte 
har verkställts senast tre månader efter beslut, eller där ett avbrott i insatsen 
har skett och därefter inte verkställts på nytt inom tre månader. Nämnden ... 
ska också rapportera till IVO när de beslut som tidigare rapporterats som ej · 
verkställda, faktiskt har verkställts. Dessa redogörs får under separat rubrik 
under Ärende och Verkställighet i denna sla-ivelse. 

Ärende 
Ej verkställda beslut i Håbo kommun, kvartal3 år 2016 

Håbo kommun har totalt nitton ärenden som rapporteras som ej verkställda . 
2016-10-11. Nio av dessa avser LSS och tio avser SoL. Inom SoL redovisas 
både ärendetyperna äldreomsorg samt socialpsykiatri. 

LSS 
Sex beslut avser insats gällande kontaktperson, varav det äldsta är daterat 
2015-02-06. 

Tre beslut avser insats gällande bostad med särskild service, varav det äldsta 
är daterat 2015-09-17. Två av dessa klienter vill fotisatt vänta på plats i 
Bålsta och har tackat nej till erbjudande om boende på mman ort. En av 
dessa blir erbjuden kontrakt under oktober 2016 . 

Sol 
Fyra beslut avser insats gällande kontaktperson, varav det äldsta är daterat 
2015-07-13. 

Fyra beslut avser avbrott av insats gällande kontaktperson, där 
kontaktperson valt att avbryta sitt uppdrag och ldienten inte fått en ny inom 
tre månader. 

Två beslut avser insats gällande permanent bostad inom äldreomsorgen, 
varav ett är medboende. Båda klienter ska dock inom kort erbjudas boende. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 70 

Verkställighet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-01 

Dnr 2016/00006 

Ett beslut enligt LSS med insats gällande kontaktperson, som tidigare 
redovisats, har under detta kvartal verkställts. 

Ett beslut enligt SoL med insats gällande kontaktperson, som tidigare 
redovisats, har under detta levartal verkställts. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2016-1 O-l O. 

Beslutet skickas till: 
Kommtmfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-01 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 71 Dnr 2016/00042 

Budget och mål år 2017, plan 2018-2019 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens fårslag 
till budget och mål får 2017 samt plan 2018-2019 och överlämnar dem1a 
till kommunfullmäktige. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fcireslå kommunstyrelsen att 
fcireslå kommunfullmäktige att från socialnämnden tillfåra 3 534 tkr till 
vård- och omsorgsnämnden får att samla all LSS- och psykiatriverksamhet 
inom vård- och omsorgsnämnden. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fcireslå kommunstyrelsen att 
fcireslå kommunfullmäktige att minska investeringsbudgeten med l ,4 mla 
vilket ger en total investeringsbudget på l 129 tkr (istället får 2 529 tkr) 
fcir år 2017. 

4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
göra vissa redaktionella ändringar och förtydliganden i budgethandlingen 
innan överlämnandet till kormnunstyre1sen. 

5. Vård och omsorgsnämnden beslutar att år 2017 ska hela nämnden delta i 
målplaneringen får år 2018. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 om en rambudget får vård- och 
omsorgsnä!lli1den på 233 947 tla. 

Förvalmingen fareslår att ramen utökas med totalt 3 534 tla som överfårs 
från socialnämnden enligt socialnänmdens fcirslag. Detta som en fortsatt 
justering av tidigare fårdelning mellan nämnderna, får att samla all LSS
och psykiatt·iverksamhet inom vård- och omsorgsnämnden. Detta ger 
sammantaget en rambudget får vård- och omsorgsnänmden på 23 7 481 th. 

Inom beslutad ram har en del omprioriteringar gjorts av förvaltningen. De 
största fårändringar beror på fårsening av driftstart nytt äldreboende och ny 
gruppbostad LSS vilket bidrar till utökad internbudget får köp av hemtjänst, 
korttidsplats och särskilt boende respektive köp av externt boende LSS. 

Kommunfullmäktige beslutade får vård- och omsorgsnämnden om 
investeringsbudget till beloppet 2 529 tla. I beslutet ingår inventarier till 
nytt äldreboende och nytt LSS-boende. Boendena kommer inte att vara klara 
under 2017 vilket innebär att investeringsbudget för detta inte behövs under 
året. Förvaltningen har justerat investeringsbudgeten med motsvarande 
belopp vilket för vård- och omsorgsnämnden ger en total investeringsbudget 
om l 129 tla. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 71 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-01 

Dnr 2016/00042 

Tjänsteshivelse, daterad 2016-10-24, nr 1966. 
- Budget och mål år 2017, plan 2018-2019, daterad 2016-10-24, nr 1967. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Att vård- och omsorgsnämnden beslutar att fåreslå konununstyrelsen att 
fåreslå kommunfullmäktige att minska investeringsbudgeten med l ,4 mkr 
vilket ger en total investe1ingsbudget på l 129 th (istället får 2 529 tia) får 
år2017. 

Att vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge fårvaltningen i uppdrag att 
göra vissa redaktionella ändringar och förtydliganden i budgethandlingen 
innan överlämnandet till kommunstyrelsen. 

Att hela vård- och omsorgsnämnden deltar i målplaneringen inför år 2018. 

Beslutsgång 
Ordforande Lisbeth Bolin (C) frågar om vård- och omsorgsnänmden 
godkänner de tre tilläggen till beslut och flnner att så sker. 

Protokollsanteckning 
Socialdemolaaterna och Vänsterpartiet, Eva Staake (S) önskar få antecknat 
till protokollet. 

Ärende: Budget och mål2017, plan 2018-2019. 

Vi anser att budgeten for nämnden ska tas upp på respektives möte i KPR 
(kommunala pensionärsrådet) och HKR (kommunala handikapprådet) före 
att beslut tas på vård- och omsorgsnämndens möte. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 72 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-01 

Dn r 2016/00008 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegations
besluten for perioden 2016-09-27-2016-10-31 är redovisade. 

Sammanfattning 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialforvaltningen 
alla beslut som fattats med stöd av delegation. Detta sker dels muntlig av 
avdelningschef och dels finns besluten sammanställda i den pärm som finns 
med på sammanträdet och som kan studeras individuellt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2016-10-13, m 1958 

- Sammanställning uttagen ur verksamhetssystemet Treserva, sekretess 
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