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Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 67 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-06 

Dnr 2018/00001 

Information och anmälningsärenden från förvaltningen 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnänmden tackar för informationen. 

Inbjuden 
Jonas Alvhammar, ny enhetschef på Sjövägens gruppboende informerar om de behov 
som ka1ilagts på personalsidan och det planerade arbetet framåt. Nämnden godkätmer 
således att det tidigare ärendet att eventuellt upphandla Sjövägen stängs och avslutas i 
diariet. 

Socialchef informerar 
Socialchef förtydligar igen att nämnden måste ta beslut den 11 december om de om 
sparbeting förvaltningen har presenterat. 

Prognos över antal platser på särskilt boende fram till år 2028 komnier som ärende till 
nämnden i december. 

Socialchef berättar att Dalängens äldreboende kom på åttonde plats bland landets bästa 
äldreboenden i Socialstyrelsens årliga undersökning om vad de äldre tycker om äldre
omsorgen. Frågorna handlade om kvaliteten på mat, lokaler, personal och aktiviteter. 

Socialförvaltningens övergiipande samverkans grupp lämnade inga yrkanden på mötet 
2018-11-05 över de ärenden nämnden har att besluta om på dagens sammanträde. 

Avdelningschef Catrin Josephson informerar 
Nämnden får en lägesrapporte1ing över beläggning på ko1itidsboende samt antal 
personer som väntar på plats till särskilt boende. 

Förvaltningen har fått in en ansökan från Anhörigvård Sverige AB. Efter lämnad 
inf01mation meddelar nämnden att de inte har för avsikt att ändra i de allmänna 
villkoren för Håbo kommuns kundval avseende anhöriganställning. Beslutet att 
prövning görs av biståndshandläggare om lämpligheten för anhöriganställning ska 
fortsatt gälla. 

Förvaltningen har varit i kontakt med de tidigare, av region Uppsala, inhyrda utredare, 
som meddelade att den länsövergripande utredning som Håbo kommun varit delaktig i 
resulterade i en slutrapport i november 2017 och som överlämnades till Kollektiv
trafikförvaltningen UL, som var beställare. Därefter har inget politiskt initiativ tagits 
från region Uppsala att agera på rapporten. Förvaltningens efterforskning visar också 
att rapporten inte har registrerats som inkommen till Håbo kommun. Utifrån den 
informationen godkänner således nämnden att ärendet rörande remissen om en 
samordnad beställningscentral för länsgemensam särskild kollektivtrafik stängs och 
avslutas i diariet. 

Tills nya enhetschefen för biståndsgruppen är på plats i januari kommer bistånds
handläggare Marita Nellbeck att gå in som tillförordnad enhetschef. 

JUSTERARE ,....--

4 ID I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-06 

Avdelningschef Erik Johansson informerar 
En styrgrupp är bildad kring byggandet av nya äldreboendet. I styrgruppen ingår 
socialchef och avdelningschef från socialförvaltningen, teknisk chef, fastighetschef 
samt VD för Håbolms. Styrgruppen har inte varit helt nöjda med ritningarna som nu 
ligger för omarbetning hos arkitekten. Framöver kommer också en referensgrupp att 
bildas bestående av ombud från kommunala pensionärsrådet, handikapprådet, vård
och omsorgsnämnden samt berörd personalgrupp. 

Avdelningschef, enhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt 
ansvarig för rehab diskuterar nu olika lösningar och modeller kring organiseringen i 
hemsjukvården. 

Avdelningschef Lisa Grönlund informerar 
Äldreplanen är på väg ut på remiss och planeras att lämnas för beslut till nämnden i 
mars. Vård- och omsorgsnämnden får den för kännedom samtidigt som den går ut på 
remiss. 

Förvaltningen har av statsbidraget välfärdsteknik inhandlat en App för mobil 
dokumentation och signering av läkemedel. Bluetooth högtalare och ipads samt har 
plan på att även köpa robotkatter och music doll. En upphandling är också i gång för 
inköp av interaktivt spel "tove1iafel" till Dalängen, Solängen samt daglig verksamhet. 

Beslutet skickas till: . 
Dm 2017 /00036 - Driften av Sjövägens gruppbostad 
Dm 2016/00026 - Remiss, samordnad beställningscentral för läns gemensam särskild 

kollektivtrafik 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 68 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-06 

Dnr 2018/00056 

Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner riktlinjen. 

Sammanfattning 
Riktlinjen revideras så att det framgår att dödsboet står för kostnaden för bårtransp01i 
för personer på särskilt boende oavsett vem som beställer. Fonus ska anlitas när 
kommunen beställer båriransport. 

Ärendet 
Riktlinjen behöver revideras med anledning av att det har skett en förändring hur 
ansvaret för båiiransport ser ut på särskilt boende. Idag betalar kommunen för 
bårtransport om inte närstående beställer. Beställer närstående så betalar de själva. 
Förändringen innebär att en kostnad tas från dödsboet oavsett vem som beställer 
bårtransporten. Ändringar är markerade med ett streck i kanten i dokumentet. 

Beslutsunderlag 
- Riktlinje, daterad 2018-11-01, nr 3364 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschefer vård och omsorg 
Verksamhetschef Humana omsorg 
Verksamhetschef Grannvård AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-06 

Dnr 2018/00053 

Remiss - Betänkande, God och nära vård, en primärvårdsreform, (SOU 
2018:39) 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner yttrandet. 

Sammanfattning 
Kommunen är utsedd remissinstans till betänkandet God och nära vård, en 
p1imärvårdsreform. Kommunen instämmer i utrednings förslag, men har vissa 
kompletterande synpunkter. Insatser från den kommunala hälso- och sjukvården ska 
ingå i de föreslagna patient-kontrakten och funktionen medicinsk ansvaiig för 
rehabilitering ska vara lagstadgad. 

Ärendet 
Utredningen beskriver en gemensam färdplan och målbild för omstrukturering av hälso
och sjukvårdssystemet. Det personcentrerade arbetssättet betonas liksom vikten av att 
inkludera den kommunala verksamheten. Primärvården ska vara navet i vården och 
omsorgen och samspela med övriga insatser från specialistvård på och utanför sjukhus 
samt med öv1ig kommunal hälso- och sjukvård och omsorg. 

Beslutsunderlag 
- Tjänstesklivelse, daterad 2018-10-23. Dok.nr 3363 
- Yttrande, daterad 2018-10-22, Dok.nr 3362 
- Remiss - (SOU 2018:39), nr 3362 

På sammanträdet 
Vård- och omsorgsnänmden tillägger till yttrandet att under rådande omständigheter ser 
nämnden stora problem att genomföra dessa intentioner. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tillägget kan godkännas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Socialdepartementet, per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se. Ange 
diarienummer S2018/03436/FS 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-06 

Dnr 2018/00024 

Bålsta FBC mixlaget ansöker om föreningsbidrag år 2018 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja 20 000 kronor i föreningsbidrag till 
Bålsta FBC Mixlaget för år 2018. 

Sammanfattning 
Innebandylaget Bålsta FBC Mixlag sta1tade år 2012 under nanmet Björnarna och är nu 
lime på sin sjätte säsong. Laget tar emot spelare från 13 år och som har en 
funktionsnedsättning. Deltagarna i laget är berättigade insatser enligt LSS, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Ärende 
Förvaltningen har god kännedom om att innebandylaget har en mycket positiv inverkan 
på de personer som valt att spela och träna. Laget har blivit en mycket välgörande, 
social och uppskattad aktivitet för spelarna. 

Förvaltningen föreslår därför till vård- och omsorgsnänmden att bevilja föreningen det 
önskade bidraget på 20 000 laonor att användas uteslutande till utgifter kopplade till 
Bålsta FBC Mixlag. 

Besluts underlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2018-10-24, dok.nr 3023. 
- Ansökan 
- Revisionsberättelse 
- Årsredovisning 2018 
- Lagkassa 
- Verksamhetsberättelse 2017/2018 
- Protokoll, extra årsmöte 2018-10-22 

Beslutet skickas till: 
Sökande Bålsta FBC Mixlag 
Ekonomiadministratör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 71 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-06 

Dnr 2018/00003 

Redovisning av delegationsbeslut 2018 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden bordlägger redovisningen av delegationsbesluten för 
perioden 2018-09-24 - 2018-10-29 till nästa sammanträde i december. 

Sammanfattning 
På vård- och omsorgsnämndens sanunanträde redovisar socialförvaltningen alla beslut 
som fattats med stöd av delegation. Dessa fim1s sammanställda i den pärm som finns 
med på sammanh·ädet och som kan studeras individuellt. Viss redovisning kan också 
ske muntligt i särskilda fall. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Med anledning av att pärm inte fam1s tillgänglig under sammanträdet frågar ordförande 
om ärendet kan bordläggas till nästa sammanträde i december och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 72 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-06 

Dnr 2018/00054 

Yttrande till IVO som överväger särskild avgift för ej verkställt beslut 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnänmden godkäimer förvaltningens yttrande och överlämnar 
yttrandet till Inspektionen för vård- och omsorg. 

Sammanfattning 
Håbo kommun mottog 2018-10-01 begäran om yttrande från Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) med anledning av ej verkställt beslut om bostad för vuxna enligt LSS 
enligt ovan diarienummer. 

10(13) 

IVO överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten, enligt 
28 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i ärendet. 

Ärende 
Förvaltningens redogörelse över skälen till ej verkställt beslut framgår i sin helhet i 
yttrande daterat 2018-10-04. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Om insatsen bostad för vuxna verkställts inom lagstadgad tid på kommunens 
servicebostad hade förvaltningens bruttokostnad uppgått till 49 116 honor per månad. 
Kostnaden sedan det gynnande beslutet fattades 2017-03-02 till och med 2018-09-01 
när beslutet verkställdes hade uppgått till cirka 884 088 kronor. Den enskilde har under 
perioden från och med 2017-03-02 till och med 2018-09-01 haft daglig verksamhet och 
kontaktperson. Kostnader för dessa insatser uppgår till cirka 502 000 honor för daglig 
verksamhet och cirka 40 532 kronor för kontaktperson. 

Besluts underlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-18, dok.nr 3359 

Yttrande, daterad 2018-10-04, dok.nr 3358 
Begäran om yttrande och handlingar, daterad 2018-06-26 
Individrapp01i, daterad 2018-08-23 
Skriftlig ansökan daterad 2016-04-11 
Utredning gällande boende enligt 9§9 LSS daterad 2016-04-12 
Beslut om bostad enligt 9§9 LSS daterad 2017-03-02 
Journalutskrifter från och med 2017-03-02 till och med 2018-09-24 

Beslutet skickas till: 
Inspektionen för vård och omsorg, rvo 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-06 

11(13) 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE 

VON§ 73 Dnr 2018/00055 

Yttrande till IVO som överväger särskild avgift för ej verkställt beslut 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och överlämnar 
yttrandet till Inspektionen för vård- och omsorg. 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka om utdömande av särskild 
avgift hos förvaltningsrätten, enligt 28 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, som gäller ej verkställt beslut i ärende 8.8.1-28820/2017-6. 

Håbo kommun mottog 2018-10-10 begäran om yttrande från IVO med anledning av ej 
verkställt beslut om bostad för vuxna enligt LSS enligt ovan diarienummer. Vård och 
omsorgsnämnden yttrar sig därför med redogörelse i ärendets hantering. 

Ärendet 
Förvaltningens redogörelse över skälen till ej verkställt beslut framgår i sin helhet i 
yttrande daterat 2018-10-26. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Om insatsen bostad för vuxna verkställts inom lagstadgad tid på kommunens 
servicebostad hade förvaltningens brnttokostnad uppgått till 49 116 kronor per månad. 
Kostnaden sedan det gynnande beslutet fattades 201 7-02-22 till och med 2018-09-01 
när beslutet verkställdes hade uppgått till cirka 884 088 kronor. Observera att den 
enskilde har varit inneliggande inom slutenvården och därmed under dessa perioder inte 
kunnat vistas på boendet. 

Kostnader för insatser som varit pågående i väntan på verkställighet av bostad 
uppgår till cirka 83 000 kronor för arbetsstöd, 335 000 kronor för boendestöd, 52 
650 kronor för kontaktperson och 21 000 kronor för hemtjänstinsatserna. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-26, dok.nr 3374 

Yttrande, daterad 2018-10-26, dok.nr 3 3 73 
Begäran om yttrande och handlingar, daterad 2018-10-05 
Individrapport, daterad 2018-08-23 
Slaiftlig ansökan, daterad 2016-03-30 
Insatsutredning gällande boende enligt 9 § 9 LS S, daterad 2016-04-06 
Beslut om bostad enligt 9§9 LSS, daterad 2017-02-22 
Joumalutslaifter från och med 2017-02-22 till och med 2018-10-25 

Beslutet skickas till: 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 74 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-06 

Dnr 2018/00049 

Övrig fråga - Begäran om tilläggsanslag för nya gruppboendet LSS 
med anledning av inflyttning tidigare än beräknat 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att åte1ia beslut VON § 55, 2018-10-02 
om tilläggsanslag då finansieringen redan är tillgodosedd i budget för år 2019. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden lämnade till fullmäktige en begäran om tilläggsanslag 
utöver budgetram för år 2019 om 4,2 miljoner kronor för 
att möjliggöra 4 månaders tidigarelagd driftsättning av 11 nya gruppbostadsplatser i 
maj 2019. 

I och med att fullmäktige antog Håbo alliansens budgetförslag på fullmäktiges 
sammanträde den 5 november är finansieringen redan tillgodosedd att kunna starta 
LSS boendet tidigare än beräknat. 

Beslutsunderlag 
- VON beslut § 55, 2018-10-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna att återta beslut VON § 55, 
2018-10-02 och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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l<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 75 

Övrig fråga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-06 

Dnr 2015/00037 

Leif Lindqvist (V) vill till protokollet tillskiiva socialchef Thomas Brandell beröm 
för att han offentligt står upp och försvarar förvaltningens verksamhet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna att berömmet sla-ivs in i protokollet 
och finner att så sker. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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