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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(20)

HÅBO Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2016-05-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 32 Dnr 2016/00022 

Informationer från förvaltningsledningen 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar for informationen. 

Sammanfattning 
Socialchefmeddelar att hyrorna på Plommonvägen 8 och 10 kornmer att höjas i 
två etapper. En del år 2016 och en del år 2017. 

Håbo kornmun diskuterar nu logoped via Skype med Landstinget i Uppsala län. 

En gemensam upphandling av inkontinenshjälpmedel har genomforts i Uppsala 
län tillsammans med Dalarnas och Västmanlands län. 

Länsgemensamrna riktlinjer får demensvård håller nu på att arbetas fram. 

Uppforande av permanent äldreboende diskuteras nu till tomten vid Kyrkcentrum 
i Bålsta. Ärendet om uppforande av tillfälliga moduler till äldreboende ligger nu 
som ärende hos kommunstyrelsen. 

Ny enhetscheftill biståndsenheten är anställd och kornmer att bö:rja tjänstgöringen 
i september 2016. 

Redogörelse efter partsamverkan från forvaltningens övergripande 
samverkans grupp. Arbetstagarrepresentanterna lämnade inga synpunkter på de 
ärendennämnden har att fatta beslut om på dagens sammanträde. 

Uppsala kornmun har varslat om att inte fortsätta delta med sin del i SUF 
kunskapscentrum som ger stöd till barn och foräldrar i familjer där någon förälder 
har utvecldingsstörning eller andra kognitiva svårigheter. Detta är mycket 
elyeldigt får de övriga kommunerna i länet som finansiellt är beroende av att 
Uppsala kornmun också deltar. Socialchef återkornmer i ärendet som nu ligger._ 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(20)

HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2016-05-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 33 Dnr 2016/00033 

Avvikelserapport, hälso- och sjukvård och social omsorg, perioden 
januari-mars år 2016 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Sammanfattning 
Antalet avvikelser tmder perioden är 385, vilket ger 128 avvikelser per månad. 
Under år 2015 var det i genomsnitt 129 avvikelser per månad. 

A v de avvikelser som registrerats i verksamhetssystemet Treserva har lmappt 
hälften bedömts efter en sannolikhets- och konsekvensmatris med fyra nivåer. 

Åtta avvikelser är bedömda som betydande allvarlighetsgrad (nivå 3). För 17 
avvikelser är bedömningen att sannolikheten for att händelen ska inträffa igen är 
mycket stor (nivå 4). Att använda sannolikhets- och konsekvensmatrisen i ökad 
omfattning är en viktig del i arbetet med en ökad patientsäkerhet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-14, dok.nr 2016.1619. 


- A vvikelserapport, daterad 2016-04-26, dok. nr 2016.1621. 


Beslutet skickas till: 
Medicinskt ansvarig for rehabilitering 
Avdelningschef for stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschefer for stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Verksamhetschef Attendo AB, Pornona hus 2 
Enhetschef Rindlags hemtjänst 
Verksamhetschef Grannvård Sverige AB 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(20)

HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2016-05-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 34 Dnr 2016/00023 

Analys av tryckskador och frakturer inom vård och omsorg 

Beslut 

l. Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Sammanfattning 
Under år 2015 drabbades 19 patienter av vårdskador. 16 av dessa inträffade på 
särskilt boende för äldre. Analysen av de 16 patienterna visar att 31 % har fått en 
riskbedömning för fall, undernäring och tryckskada innan skadan. 

På grund av btistande överenskommelse mellan åtgärder inklusive uppföljning i 
Senior Alert och i patientjournalen går det inte att svara på frågan om frakturer 
och tryckskador kunde ha undvikits. Pletialet åtgärder sätts in när skadan redan 
skett, framför allt vid tryckskador, och då med gott resultat. Både 
riskbedömningar och insatser måste ske förebyggande i ökad omfattning. Falrus 
bör också vara på att bevara eller förbättra den funktionsförmåga som patienten 
har, exempelvis gångförmågan. 

Förvaltningen planerar att en uppföljning kommer att lämnas till nämndens 
sammanträde i februari år 2017 .. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-12, dok.nr 2016.1599. 

- Utredning, analys av tryckskador och frakturer, dok.nr 2016.1539. 
Bilaga, frågor vid analys, VON 2016/00023 dok.nr 2016.1598. 

Beslutet skickas till: 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

Avdelningschef för stöd till äldre och funktionsnedsatta 

Enhetschefer för stöd till äldre och funktionsnedsatta 

Verksamhetschef Attenda AB, Pornona hus 2 


- EnhetschefRindlags hemtjänst 

Verksamhetschef Grmmvård Sverige AB 


JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(20)

HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 	 2016-05-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 35 	 Dnr 2015/00032 

Förslag om att senarelägga verkställigheten av beslut om införande 
av LOV inom hemsjukvården 

Beslut 

l. 	 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att verkstäBandet av nämndens beslut 
2015-12-08 § 123 om införande av LOV i hemsjukvården skjuts på framtiden, 
dels med anledning av vad som framkommit i de två regionala utredningarna 
och dels utifrån fcirvaltningens riskbedömning och handlingsplan. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2015-12-08 § 123 att infcira LOV i hem
sjukvården, med start 2016-10-0 l. Förvaltningen påbörjade en utredning av 
avtalsvillkor och fcireslog i ett forsta skede en begränsning av utfårarkategorierna 
inom kundvalet for att minska negativa effekter inom patientsäkerhet och ekonomi. 
En skrivelse om detta skickades på remiss till kommunala pensionärsrådet som i ett 
yttrande sagt sig hålla med om fcirvaltningens forslag och resonemang. 

Främst vill fcirvaltningen hänvisa till de risker som identifierats utifrån patient
säkerhet, kvalitet och ekonomi. Därutöver har en risk for minskad valfrihet 
identifierats, vilket beror på att det i bifogad analys bedöms nödvändigt att i och 
med hemsjukvårdens införande i kundvalet begränsa möjliga utfårarkategorier i 
kundvalet till enbart två. Detta skulle i sig innebära en risk for att antalet privata 
utforare i kundvalet skulle minskajärnfort med nuvarande läge. 

De är viktigt for brukarna att de utforare som servar och vårdar dem har 
forutsättningar att utfcira ett gott arbete. Förvaltningen kan konstatera att det nu 
genomfors många fårändringar på kort tid inom kundvalet, från små forändringar 
som ändrade faktureringsrutiner till stora forändringar som ändrade villkor för 
anhöliganställningar, sammanhängande hemtjänst samt den kommande 
implementeringen av ÄBIC/IBIC (Äldres/individens behov i centrum). 

Efter att nämnden beslutade om infcirande av LOV i hemsjukvården har två 
regionala utredningar presenterats från Landstinget i Uppsala län: "Hemsjukvård 
på primärvårdsnivå i Uppsala län" av Nordie Realtheare Group samt "Utredning 
av hemsjukvården for äldre i Uppsala län" av Akademiska sjukhuset. Båda 
utredningarna visar på vikten av en inte allt for uppdelad hemsjukvård, vilket 
styrker fcirvaltningens slutsatser. 

Sammanfattningsvis fcireslår fcirvaltningen dä1med till nämnden att infcirandet av 
LOV inom hemsjukvården skjuts längre fram i tiden. 

JUSTERARE 	 EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(20)

HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2016-05-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förvaltningen har sedan tidigare beskrivit att infarande av LOV inom 
hemsjukvården bedörns innebära en merkostnad på cirka l miljon per år. Den 
merkostnaden har primiterats bort i budgetarbetet, varfor det foreslagna beslutet 
om att fordröja LOV inom hemsjukvården innebär en ekonomisk lättnad i ett 
ansträngt budgetläge. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-12, dok.nr 2016.1600. 
- Förvaltningens riskbedömning och handlingsplan dok.nr 2016.1623 . 
- Yttrande från KPR, kommunala pensionärsrådet, dok. nr 2016.1536. 

Landstingets utredningar, dok.nr 2016.1648. 
Vård- och omsorgsnämndens beslut§ 123, daterad 2015-12-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Staake (S) fareslår att beslutspunkt två tas bort. 

Beslutsgång 
Ordforande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden kan godkänna forslaget och 
finner att nämnden bifaller forslaget 

Beslutet skickas till: 
Samtliga utforare i kundvalet 


Kornmunens hemtjänst Kärnhuset 

Rindlags Hemtjänst & Service AB 


- Grannvård Sverige AB 

- Seniorbolaget AB 


Femtiofernplus AB 

Kornmunens hemsjukvård, avdelningschef samt enhetschef 

KPR, Kornmunala pensionärsrådet 


JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(20)

HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 	 2016-05-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 36 	 Dnr 2016/00026 

Remissvar på förslag om fortsatt utredning till samordnad 
beställningscentral för länsgemensam särskild kollektivtrafik 

Remissvar till Landstingets dnr. LS2016-0073 

Beslut 

l. 	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som remissvar till Landstings
styrelsen i Uppsala läns landsting meddela att Håbo kornmun är intresserad av 
en fortsatt utredning som specificerar fårutsättningar, prisbild, konsekvenser 
och risker både vad gäller huvudforslaget och det alternativa föreslaget. 

2. 	Vård och omsorgsnämnden beslutar att tilllandstingsstyrelsen meddela 
vikten av att i både huvudforslaget och alternativa forslaget ska resenärer 
tillförsäla-as god kvalitet och funktion samt att kostnaderna inte ska öka 
varken for den enskilde eller for kommunen järnfort med vad som gäller 
med nuvarande modell. 

3. 	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tilllandstingsstyrelsen meddela att 
nämnden forutsätter att en fortsatt utredning inte innebär några ekonomiska 
åtaganden eller forbindelser i övrigt for Håbo kommun. 

4. 	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tilllandstingsstyrelsen meddela 
vikten av god framforhållning inför framtida specificerade forslag som 
skickas ut på remiss. Detta for att kommunen i sin tur ska kunna inhämta 
synpunkter från berörda målgrupper inom kommunen. 

Sammanfattning 
Länets kommuner och landstinget ombeds att avge en viljeinriktning får en 
eventuell fortsatt djupare utredning med specificerade forutsättningar och 
konsekvenser till samordnad beställningscentral för länsgemensam särskild 
kollektivtrafik. 

En arbetsgrupp med representanter från landstinget, Heby, Håbo, Knivsta, 
Uppsala och Östhammars kommuner har tagit fram en forsta rapport hing 
möjligheten att samordna den särskilda kollektivtrafiken (sjuhesor och 
färdtjänst). Rapporten har förevisats länets konununchefer och den inledande 
analysen visar på potentiella samordningsvinster. 

Ett positivt remissvar från vård- och omsorgsnämnden är enbart en intresse
anmälan till att få en djupare utredning for att kunna avgöra vad som är bäst ur 
ett helhetsperspektiv for Håbo kommun och dess färdtjänstresenärer. 

I ett extra gemensamt möte 2016-04-25 med arbetsutskotten for KPR, kommunala 
pensionärsrådet och KHR, kommunala handikapprådet, yttrade sig råden enhälligt 
att man inte önskade någon fortsatt utredning i frågan. 

JUSTERARE 	 EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 0(20) 

HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 	 2016-05-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-13, dok.nr 2016.1611. 
Remiss, Dnr. LS20 16-0073 
Rapport, Dnr CK 2014-0151 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter avslutad överläggning finner ordfårande Lisbeth Bolin (C) att det är 
nämndens mening att göra tillägg med två beslutspunkter: 

• 	 Vård och omsorgsnämnden beslutar att tilllandstingsstyrelsen meddela 
viieten av att i både huvudfårslaget och alternativa fårslaget ska resenärer 
tillfårsälaas god kvalitet och funktion samt att kostnaderna inte ska öka 
varken får den enskilde eller får kommunenjämfört med vad som gäller 
med nuvarande modell. 

• 	 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tilllandstingsstyrelsen meddela 
att nämnden fårutsätter att en fortsatt utredning inte innebär några 
ekonomiska åtaganden eller fårbindelser i övrigt för Håbo kommun. 

Beslutsgång 
Ordfårande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden kan godkänna fårslagen och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Landstingsstyrelsen 

Kommunala pensionärsrådet 

Kommtmala handikapprådet 


EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 	 2016-05-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 37 	 Dnr 2016/00006 

Rapport, ej verkställda gynnande beslut enligt Sol och LSS, 
kvartal 1 år 2016 

Beslut 

l. 	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna forvaltningens rapport 
av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap l § SoL till kommunfull
mäktige och kommunens revisorer for kännedom. 

Sammanfattning 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till IVO, Inspektionen for 
vård och omsorg om beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) och enligt Socialtjänstlagen (SoL) som inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut. 

Nämnden ska också på motsvarande sätt rapportera om en insats har avbmtits 
och inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. 

Ärende 
Totalt har Håbo kommun sjutton beslut, äldre än tre månader, som inte har 
verkställts per 2016-04-12. Fyra av dessa beslut verkställdes under denna 
period. 

Två beslut avser boende med särsldld service. LSS 
Fem beslut avser kontaletperson enligt LSS 
Sex beslut avser kontaktperson enligt SoL, (socialpsykiatri) 
Ett beslut avsåg verkställighet av kontaletperson enligt LSS 
Ett beslut avsåg verkställighet av permanent bostad enligt SoL 
Två beslut avsåg avslutade insatser med anledning av att klient avböjt forslag 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Om gynnande biståndsbeslut inte verkställs inom tre månader kan inspektionen 
for vård och omsorg (IVO) välja att hos forvaltningsrätten foreslå att kommunen 
tilldöms ett vite från tio tusen leronor och upp till maximalt en miljon kronor. 

Uppföljning 
Rapportering sker kvartalsvis. 

Beslutsunderlag 
-	 Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-12, dok.nr 2016.1596 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges revisorer 


JUSTERARE 	 EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 	 2016-05-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 38 	 Dnr 2015/00058 

Socialtjänstens behov av nybyggnation, perioden 2016-2025 

Beslut 

l. 	 Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att man tagit del av 
planerade utbyggnadsbehov inom nämndens verksamhetsområde for perioden 
2016-2025 och överlämnar forvaltningens tjänsteslcrivelse till 
kommunstyrelsen som underlag for planeringsarbetet fcir perioden. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har inventerat hur stor andel av befallmingen i olika ålders-klasser 
som idag bor på särskilt boende for äldre eller har ett beslut om ett sådant boende. 
Resultatet av den inventeringen framgår i utredningen. 2025 behövs ca l 00 fler 
platser i äldreboende järnfort med idag och 2030 behövs ytterligare ca 65 platser. 

Ärende 
Det är angeläget att snarast få till en tillfålligt äldreboende i avvaktan på att ett 
nytt boende med 50 lägenheter for permanent boende och 18 lägenheter for 
korttidsboende kan stå klart 2019. År 2023 beräknas det behövas ytterligare 40 
lägenheter. Inom handikappomsorgen finns ett behov av 12 lägenheter i 
gruppbostad med fårdigställande 2018 respektive 2021. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Den ökade driftskostnaden for perioden beräknas 73 miljoner leronor samt 12 
milj on er under åren 2017-2019 for drift av ett tillfålligt äldre boende. 
Produktionskostnaden beräknas till244 miljoner. Vid egen upplåning ökar det 
kommunens räntekostnader med knappt l O miljoner om upplåningsräntan är 4 %. 

Uppföljning 
Löpande planering tillsammans med bygg- och miljöforvattningens och 
kommunstyrelsens telmiska avdelning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslcrivelse, daterad 2016-04-14, dok.nr 2016.1620. 


- Utredning daterad 2016-04-14. 


Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens tekniska avdelning 
Förvaltningschef, bygg- och miljöforvaltningen 

JUSTERARE 	 EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(20)

HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 	 2016-05-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 39 	 Dnr 2016/00034 

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 

Beslut 

l. 	 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa den högsta avgiften för hemtjänst, dagverksamhet, hälso- och 
sjukvård och särskilt boende enligt hyreslagen per månad till en tolftedel av 
0,5392 gånger prisbasbeloppet 

2. 	 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå konununfullmäktige att 
fastställa den högsta avgiften för bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen till en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet 

Sammanfattning 
Genom en lagänd1ing i socialtjänstlagen ges möjlighet för kommunerna att höja 
den högsta avgiften inom äldreomsorgen från och med den l juli 2016. För en 
brukare boende på särskilt boende eller med hemtjänst om 20 timmar eller mer 
och med ett tillräcldigt betalningsutrymme, innebär det en avgiftsökning för år 
2016 med 218 laonor per månad. Kommunfullmäktige föreslås fatta ett beslut om 
att höja högsta avgiften till den nivå som är satt av lagstiftarna. 

Innan kommunen tar ut avgift måste den enskilde tillförsäkras tillräcldiga medel 
av sin inkomst för nonnala levnadskostnader. Detta benämns den enskildes 
förbehållsbelopp. När kommunen fastställer den enskildes förbehållsbelopp ska 
hänsyn tas till skäliga belopp för återkommande merkostnader som till exempel 
vård- och behandlingskostnader eller kostnader för läkemedel. 

Förvaltningens ärendebeskrivning framgår i tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-21. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En höjning av den högsta avgiften beräknas öka kommunens intäkter med cirka 
l 00 tusen per år. 

Beslutsunderlag 
-	 Tjänsteslaivelse, daterad 2016-04-21, dok.nr 2016.1637. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 	 EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(20)

HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 	 2016-05-03 

Vård- och omsorgsn~mnden 

VON§ 40 	 Dnr 2016/00024 

Delårsuppföljning per 31 mars 2016 

Beslut 

l. 	 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsuppfoljningen per 
mars 2016 och överlämnar denna till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämndens delårsuppfoljning per mars 2016 redovisar ett 
prognostiseratO-resultat vid årets slut. 

Ärende 
Det största underskottet finns i verksamheten köpt hemtjänst som framfor allt 
beror på fler timmar i befmtliga ärenden. Det största överskottet finns inom 
området externt köp av LSS-boende. 

Vad gäller nämndens mål är bedömningen att samtliga mål troligtvis kommer att 
uppfyllas under verksamhetsåret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-18, doknr 2016.1629. 


- Delårsuppfoljning mars 2016 


Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 	 EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(20)

HÅBO Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2016-05-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 41 	 Dnr 2016/00008 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

l. 	 Vård- och omsorgsnämnden tackar for den muntliga redovisningen av 
särskilda delegationsbeslut 

2. 	 Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten for 
perioden 2016-02-15 - 2016-04-15 redovisas på nästa sammanträde i juni. 

Sammanfattning 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialforvaltningen alla 
beslut som fattats med stöd av delegation. Delegationsbesluten for perioden finns i 
den pärm som nämnden kan studera individuellt på sammanträdet. 

Avdelningschef for Stöd till vuxna redogör också muntligt for vissa särskilda 
delegation s bes l u t. 

Beslutsunderlag 
-	 Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-15, dok.m 2016.1624. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Då pä1m med delegations beslut, får perioden 2016-02-15 - 2016-04-15 inte var 
med på dagens sammanträde, fareslår ordforande att pärmen med delegations
beslut redovisas på nästa sammanträde i juni. 

Beslutsgång 
Ordforande finner att forslaget godkänns. 

Således redovisas delegationsbeslut for tre perioder från och med 2016-02-15 
2016-04-15 på nämndens sammanträde i juni. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(20)

HÅBO Sammanträdesdatum 

KOMMUN 	 2016-05-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 42 	 Dnr 2016/00025 

SPF Seniorerna i Håbo ansöker om föreningsbidrag för år 2016 

Beslut 

l. 	 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 4 000 laonor i forenings
bidrag till SPF Seniorerna i Hå bo for år 2016, att användas till trygghets
nngrung. 

Sammanfattning 
Trygghetsringning är en möjlighet får äldre personer att känna trygghet, dels får 
de som lever ensamma och dels for de som ensam tar hand om sin närstående som 
har någon form av funktionsnedsättning. 

Trygghetslingningen är öppen for alla äldre, oavsett om man är medlem i någon 
pensionärsorganisation eller inte. Den som vill utnyttja servicen ska ringa varje 
dag till ettjournummer före ett visst klockslag och uppge sitt namn och telefon
nummer. För närvarande är 26 brukare anmälda till tjänsten och det är lO jour
havande som lyssnar av telefonsvararen. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att trygghetsringningen fungerar väldigt bra samt 
ser positivt på att tjänsten möjliggör trygghet for våra äldre som väljer denna 
tjänst. Förvaltningen föreslår därfor till vård- och omsorgsnämnden att bevilja det 
önskade bidraget på 4 000 laonor. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-13, dok.nr 2016.1610. 
- Ansökan med bilagor, daterad 2016-03-02, dok.nr VON 2016.1602. 

Beslutet skickas till: 
SPF Seniorerna i Håbo 

Ekonomiadministratör 


JUSTERARE 	 EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

4 lciL I 




SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(20)

HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 	 2016-05-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 43 	 Dnr 2016/00029 

Anhörigföreningen i Håbo ansöker om föreningsbidrag för år 2016 

Beslut 

l. 	 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 25 000 honor till 
Anhörigfåreningen i Håbo kommun får år 2016. 

Sammanfattning 
Föreningens uppgift är att: 

• 	 Stödja anhöriga i deras utsatta situation samt tillvarata deras intressen 
och dä1igenom bidra till att äldre, långvarigt sjuka och funktionsnedsatta 
får bättre livs kvalite. 

• 	 Påverka samhället så att anhörigas situation uppmärksammas och 
värderas. 

• 	 Genom utbildning- och informationsinsatser nå stöne fårståelse och 
värdeling av anhöligas arbete 

Ärende 
Förvaltningen anser att anhörigfåreningen fyller en viktig funktion får anhöliga 
genom att ge stöd och vägledning i vardagen. 

Föreningen ansöker om 30 000 honor i fåreningsbidrag får år 2016. Budget får år 
2016 är lagd till34 500 honor. Balansräkningen visar 12 460 honor kvar i 
tillgångar. Förvaltningen fareslår därfår till vård- och omsorgsnämnden att fortsatt 
bevilja 25 000 leronor i föreningsbidrag även får år 2016. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2016-04-14, dok.m 2016.1615. 

- Ansökan med bilagor, daterad 2016-03-03. 


Beslutet skickas till: 
Anhörigfåreningen i Håbo kommun 

Ekonomiadministratör 


JUSTERARE 	 EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(20)

HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 	 2016-05-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 44 	 Dnr 2016/00028 

Intresseföreningen Pornona ansöker om föreningsbidrag för år 2016 

Beslut 

l. 	 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 35 000 kronor i forenings
bidrag till Pornonas Intresseforening for år 2016. 

Sammanfattning 
Intresseforeningen Pornona anordnar aktiviteter dels for de boende på äldre
boendet Pornona och dels for de boende i närområdet. Aktiviteterna är bland 
am1at musikunderhållning, kortare resor, utflykter, julmarknad, midsommar
firande och luciafirande. Aktiviteterna genomfors i samarbete med äldre
boendets personal, Sveriges Pensionärsförbund SPF, Pensionärernas 
Riksorganisation PRO samt Bålsta Finska Föreningen BFF. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på att de boende på Pornonas äldreboende rar en 
meningsfull tillvaro och samvaro, dels genom underhållning och dels genom 
olika festligheter och resor. Förvaltningen har fått bekräftat att aktiviteterna 
som Intresseforeningen bedriver är mycket uppskattat och välbesökt. 

Ärende 
I årets redovisning visar föreningen ett underskott på 12 000 kronor och vid 
jämförelse åren 2014 och 2015 är aktiviteterna i stort detsamma till antalet. 
Förvaltningen föreslår därfor till vård- och omsorgsnämnden att bevilja 
foreningen det önskade bidraget på 3 5 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-14, dok.nr 2016.1613. 
- Ansökan med bilagor, daterad 2016-03-10, dok.nr VON 2016.1604. 

Beslutet skickas till: 
Pornonas Intresseforening 

Ekonomiadministratö 


JUSTERARE 	 EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

4 16k l 




SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(20)

HÅBO Sammanträdesdatum 

!<OMMUN 	 2016-05-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 45 	 Dnr 2016/00031 

RSMH i Håbo ansöker om föreningsbidrag för år 2016 

Beslut 

l. 	 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 20 000 leronor i forenings
bidrag till RSMH i Håbo fcir år 2016. 

Sammanfattning 
Föreningen RSMH (Riksforbundet for Social och Mental Hälsa) har som 
målsättning att genom kamratstöd ge medlemmarna en ljusare tillvaro 
genom att hjälpa till att bryta isolering och ensamhet. 

Ärende 
Förvaltningen anser att föreningen fyller en viktig funktion genom att bland 
annat erbjuda en viktig mötesplats med olika aktiviteter, for att på så sätt ge 
möjlighet for personer med psykisk ohälsa att få en meningsfull vardag. 

Förvaltningen fOrslår till vård- och omsorgsnämnden att bevilja det önskade 
bidraget på 20 000 leronor for år 2016. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2016-04-14, dok.nr 2016.1616. 
- Ansökan med bilagor, daterad 2016-03-14, dok.nr VON 2016.1608. 

Beslutet skickas till: 
RSMH i Håbo 

Ekonomiadministratör 


JUSTERARE 	 EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(20)

HÅBO Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2016-05-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 46 	 Dn r 2016/00032 

Strokeföreningen i Håbo ansöker om föreningsbidrag för år 2016 

Meddelande om jäv 
Eva Staake (S) meddelar jäv och närvarar inte vid nämndens behandling och 
beslut i ärendet. 

Beslut 

l. 	 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 7 000 kronor i fårenings
bidrag till strakefåreningen i Håbo får år 2016, att användas till studiecirkel 
och merkostnaden får en specialanpassad buss. 

Sammanfattning 
År 2013 fick strakefåreningen 5 000 laonor i startbidrag. År 2014 avslogs 
ansökan då bidraget var tänkt användas till bussutflykt År 2015 inkom ingen 
ansökan. Årets ansökan är på 7 000 kronor och avser att användas till: 

• 	 studiecirkel får medlemmar- Språklig stimulans vid afasi. 

• 	 Utökad kostnad får specialanpassad buss avsedd för tre personer i mllstol. 

strakefåreningens målsättning är att alla medlemmar, oberoende av grad av 
funktionsnedsättning, ska ges möjlighet att kunna delta i fåreningens sommar
utflykt. 

Ärende 
Förvaltningen anser att utflykter är viktigt ur ett socialt perspektiv. Men anser inte 
att fåreningars bussutflykter ligger inom ramen får socialtjänstens arbete. Dock i 
detta fall ser fårvaltningen positivt på att fåreningen ordnar med ett specialfordon 
så att tre rullstolsburna personer kan delta på sommarutflykten. Förvaltningen ser 
också positivt på att fåreningen fortsätter med studiecirkeln under hösten 2016. 
Förvaltningen fareslår därfår till vård- och omsorgsnämnden att bevilja det 
önskade bidraget på 7 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-14, dok.nr 2016.1617. 
- Ansökan med bilagor, daterad 2016-03-10, dok.nr VON 2016.1609. 

Beslutet skickas till: 
strakefåreningen i Håbo 

Ekonomiadministratör 


EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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