
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-08-25  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

  

Plats och tid Distansmöte via Teams, kl. 18:00, tisdagen den 25 augusti 2020 

  
Beslutande  

Ledamöter Per-Arne Öhman (M), ordförande 

Eva Staake (S), vice ordförande 

Kjell Dufvenberg (L) 

Inga Birath von Sydow (C) 

Helene Cranser (S) 

Ingrid Andersson (S) 

Ann-Sofi Borg (SD), närvarar under §§ 61-65 

  
Övriga närvarande  

Ersättare Carl Adam Embretsén (KD), tjänstgörande ersättare under §§ 66-68 

Marie Nordberg (MP) 

Lilly-Ann Strömberg (S) 

  

Tjänstemän Lena Fertig, nämndsekreterare 

Mats Ståhl Elgström, socialchef/förvaltningschef 

Erik Johansson, avdelningschef 

Elisabeth Lannergård, avdelningschef 

Maria Bertilsson, avdelningschef 

Emma Fahlström, ekonom 

  
Justering  

Justerare Helene Cranser (S) 

Plats och dag Torsdagen den 3 september 2020, Kommunhuset, Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 61-68 

  

  
Ajournering -- 

  

  

  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

 

 Lena Fertig 

Ordförande 
 

 

 Per-Arne Öhman (M) 

Justerare 
 

 

 Helene Cranser (S) 
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 Sammanträdesdatum  

 2020-08-25  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 61 Dnr 2020/00006  

Mötets öppnande 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar utse Helene Cranser (S) till justerare av 

dagens protokoll. 

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner torsdagen 3 september att justera 

protokollet. 

3. Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagordningen samt övrig fråga att 

besvaras under informationspunkten.  

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden öppnar dagens sammanträde med kontroll av närvaro, 

val av justerare samt godkänna förslag att justera torsdagen 3 september. 

 

Kjell Dufvenberg (C) ställer övrig fråga gällande besöksförbudet på särskilt 

boende, frågan beslutas att besvaras av avdelningschef för Stöd, omsorg och vård i 

egen regi under Informationspunkten § 66. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner dagordning samt val av justerare, och 

övrig fråga att besvaras under informationspunkten och finner att så sker. 

______________ 

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(14) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-08-25  

Vård- och omsorgsnämnden   
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VON § 62 Dnr 2019/00028  

Beställa projektstart för nybyggnation av gruppbostad 2020, placering 
Viby 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar efter fullmäktiges beslut 2020-06-29 att ge 

socialförvaltningens förvaltningschef i uppdrag, att av Tekniska förvaltningen 

beställa projektstart för nybyggnation av ny gruppbostad 2020 med placering i 

Viby.    

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-29 att vård- och omsorgsnämnden fick i 

uppdrag att beställa projektstart för nybyggnation av gruppbostad, i samma beslut 

biföll även kommunfullmäktige vård- och omsorgsnämndens äskande om 

investeringsmedel om 19,8 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 4785, daterad 2020-08-19  

– Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-29 § 43. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner att beställa projektstart för nybyggnation 

av ny gruppbostad 2020 med placering i Viby och finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden, för åtgärd  

Kommunstyrelsen, för kännedom 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 63 Dnr 2020/00036  

Beställa projektstart för nybyggnation av gruppbostad 2022, placering 
Dalvägen 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar efter fullmäktiges beslut 2020-06-29 att ge 

socialförvaltningens förvaltningschef i uppdrag att av Tekniska förvaltningen 

beställa projektstart för nybyggnation av gruppbostad 2022 med placering på 

Dalvägen.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-29 att vård- och omsorgsnämnden fick i 

uppdrag att beställa projektstart för nybyggnation av gruppbostad, i samma beslut 

biföll även kommunfullmäktige vård- och omsorgsnämndens äskande om 

investeringsmedel om 20,3 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 4771, daterad 2020-08-19  

– Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-29 § 43. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner att beställa projektstart för nybyggnation 

av ny gruppbostad 2020 med placering på Dalvägen och finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden, för åtgärd  

Kommunstyrelsen, för kännedom 
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VON § 64 Dnr 2019/00066  

Motion - Krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 
äldreomsorg samt omsorgen för personer med funktionsvariation. 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrandet till kommunfullmäktige. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

fullmäktige om att ge kommunens HR-avdelning i uppdrag att bevaka de 

föreslagna ändringarna i lag- och förordningsbestämmelser och att HR får i 

uppdrag att ta fram kommunövergripande stöd och vägledning för tillämpning 

av gällande bestämmelser.   

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att bereda 

motion från (SD) om krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 

äldreomsorg och omsorgen för personer med funktionsvariation.  

Ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden anser att motionens första yrkande ska bifallas och att 

motionen i övrigt ska anses besvarad. 

 

I motionen yrkas följande; 

 Att det vid anställningar inom den kommunala äldreomsorgen införs krav på 

utdrag ur polisens belastningsregister. 

 Att det vid anställningar inom omsorgen för personer med funktionsvariation i 

gruppboende, boenden med särskild service samt personlig assistans införs krav 

på utdrag ur polisens belastningsregister. 

Nämndens verksamheter utgår idag från vad som är obligatoriskt enligt lag och 

utifrån identifierade utsatta målgrupper där arbetsgivaren kan be om utdrag från den 

arbetssökande, vid nyanställning.  

Både nämnden och förvaltningen ser positivt på föreliggande motion och förslagen 

i Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat 

författningsstöd (SOU 2019:19) och välkomnar tydligare stöd och vägledning från 

SKR och personalavdelningen.  

Vård- och omsorgsnämnden anser att utdrag ur belastningsregistret vid anställning 

är en viktig men komplex fråga som förutsätter en kommunövergripande hantering.  
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VON § 64 Dnr 2019/00066 

Nämnden ser därför att det är angeläget att kommunens personalavdelning får ett 

uppdrag att bevaka de föreslagna ändringarna i lag- och förordningsbestämmelser, 

samt att ta fram kommunövergripande stöd och vägledning för tillämpning av 

gällande bestämmelser.    

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 4767, daterad 2020-07-28  

– Yttrande nr 4763, daterad 2020-07-28 

– Motion från (SD) - Krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 

äldreomsorg samt omsorgen för personer med funktionsvariation. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kommungemensam tillämpning av befintligt och kommande regelverk för utdrag 

ur belastningsregistret diskuterades. Ordföranden sammanfattar diskussion med att 

nämnden synes enig om att kommungemensamma tillämpningsanvisningar behövs 

och att sådana bör tas fram av HR samt att HR bör ges uppgiften att bevaka de lag- 

och/eller författningsändringar som är under beredning på nationell nivå. 

Ordföranden finner även att nämnden synes enig om att föreslå KS att uppdra såväl 

tillämpningsanvisningar som bevakning av nationella regeländringar åt HR. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner yttrandet och finner att så sker samt 

frågar om nämnden godkänner att stycket om kommunövergripande hantering 

avseende utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen läggs 

till egen beslutspunkt och finner att så sker.  

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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VON § 65 Dnr 2020/00015  

Förslag till Budget 2021, plan 2022-2023 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av socialförvaltningens budgetförslag. 

Då förslaget bygger på ramar och inriktning som inte är politiskt förankrade och 

hanterade återremitterar nämnden förslaget till förvaltningen för vidare hantering. 

Protokollsanteckning 

Återremissen medför inte några krav på beredning eller andra åtgärder avseende 

budgetförslaget förrän nya eller kompletterande anvisningar getts till förvaltningen. 

Information om förvaltningens förslag kommer att ske på kommunstyrelsen under 

september månad 2020. 

Sammanfattning 

I budgetförslaget för år 2021 föreslås en budgetram för vård- och omsorgsnämnden på 

cirka 321,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en utökning med 15,3 miljoner kronor 

jämfört med budgetramen för år 2020. För år 2022 föreslås ramen utökas med 

ytterligare 13,7 mkr och för år 2023 en utökning med ytterligare 16,4 miljoner kronor.  

För att nå föreslagen budgetram har förvaltningen i budgetförslaget 2021-2023 

föreslagit en rad åtgärder. Åtgärderna finns bilagda detta protokoll.   

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 4747, daterad 2020-08-04  

– Förslag till budget 2021, plan 2022-2023, daterad 2020-08-03 

– Bilagt detta protokoll: PowerPoint, Budgetförslag 2021-2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per-Arne Öhman (M) yrkar dels på återremiss med motiveringen att förvaltningens 

förslag bygger på ramar och inriktning som inte är politiskt förankrade och 

hanterade samt yrkar även också på en protokollsanteckning om att återremissen 

inte ska medföra några krav på beredning eller andra åtgärder förrän nya eller 

kompletterande anvisningar getts till förvaltningen. 

Eva Staake (S) bifaller Per-Arne Öhmans (M) båda yrkandena. 

Inga andra förslag lämnas 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner föreslagen beslutsformulering med 

tillhörande protokollsanteckning och finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Ekonomiavdelningen   
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VON § 66 Dnr 2020/00005  

Informationspunkt på nämnden 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.    

Corona – lägesinformation 

Ingen smitta i verksamheterna sen början på maj. Förvaltningen har god kontroll över 

materialförsörjningen. Dock kan nämnas att under sommaren ändrade 

Arbetsmiljöverket förutsättningarna gällande skyddsmaterial efter att skyddsmaterial 

redan hade inköpts från företaget OneMed Sverige, uppstyrt via Sveriges kommuner 

och regioner, SKR. De nya förutsättningarna gällde nya krav om att förkläden, visir 

och andningsmask skulle vara CE märkta, krav på bruksanvisning samt att en 

försäkran skulle finnas om överenstämmelse på ett språk man förstår. Följdes inte 

kravet från Arbetsmiljöverket kunde ett vitesföreläggande ges. Detta medförde att 

förvaltningen blev tvungna att lägga redan inköpt skyddsmaterial på hyllan och 

beställa nytt enligt Arbetsmiljöverkets uppställda krav. Dagsläget är att det råder 

stabilitet i verksamheterna, särskilt stor stabilitet rådde det också under sommaren, då 

kravet gällde att 70% av ordinarie personal inom vården skulle tjänstgöra mot 

normalt 50% under semestertider. Uppföljningsmöten inom förvaltningen och med 

andra aktörer löper på. Lägesrapporter levereras i samma omfattning som tidigare till 

länsstyrelsen, socialstyrelsen, smittskyddsverket, med flera. Helgjour för 

biståndshandläggare avslutades den 1 september men kan snabbt återinrättas när 

behov föreligger. Förvaltningen har goda strukturer, rutiner och handlingsplaner. 

Förvaltningschef/Socialchef Mats Ståhl Elgström informerar 

Partsamverkan med Socsam har nu återgått enligt fastställd tidplan. Senaste mötet 

genomfördes 2020-08-18. Som information till nämnden hade de fackliga inget att 

erinra gällande budget 2021.  

 

Erik Johansson, avdelningschef för Stöd, vård och omsorg i egen regi 

Byggprocessen av nya äldreboendet löper på, inget nytt finns att rapportera.  

 

Inom vården befinner sig verksamheterna i ett nytt normalläge med en hög men jämn 

belastning. Våren präglades mycket av så kallad akutverksamhet och nya direktiv kom 

i stort sett varje dag. Nu har verksamheterna byggt en trygg modell inför eventuella 

smitto utbrott och har en god beredskap. Det pågår fortfarande smittspridning i 

samhället och det är fortsatt viktigt att följa anvisningar för att minska risken för 

smittspridning.  

 

Två rekryteringar har genomförts, en enhetschef till gruppbostäderna Vallvägen 2 

och Lindegårdsvägen samt en enhetschef/projektledare till äldreboendet Pomona 

med övergång till nya äldreboendet Västerhagsvägen när fastigheten står klar. 
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VON § 66 Dnr 2020/00005 

Svar på övrig fråga 

Kjell Dufvenberg (C) ställer övrig fråga - Det har nu gått 6 månader sedan anhöriga 

var portförbjudna att träffa sina närmaste. Saknaden blir stor och den psykosociala 

situationen är påfrestande inte minst i livets slutskede. Ska det fortsätta så? eller ska 

Håbo kommun som ett antal andra kommuner, lösa samvaron, till exempel via 

plexiglasskivor ute i tält, rullstol utomhus, på balkong, med mera.? 

Svar: På nationell nivå har besöksförbudet förlängts till i första hand sista september 

och i mitten på september ska det komma nya anvisningar om vad som ska gälla efter 

sista september. Förbudet ger konsekvenser men måste ändå följas. Förvaltningen 

har för att underlätta kontakten infört digitala lösningar, bland annat videosamtal, 

vilket fungerar bra hos vissa och andra inte. Förvaltningen uppmuntrar besök 

utomhus, vilket inför höst och vinter blir mer svårt på grund av kallare väder. Det 

finns plexiglasskivor, vilket användes flitigt i början, men nu gått ner betydligt. 

Förvaltningen har ingen fastställd rutin eller person som utför omvärldsbevakning på 

vad andra kommuner gör för att underlätta kontakten, men uppkommer en bra idé 

hos en kommun brukar dessa spridas fort genom nätverk, sociala medier, riksnyheter, 

etc. Så länge besöksförbudet gäller nationellt kommer också Håbo kommun att följa 

förbudet i syftet att undvika smittspridning. Undantag från förbudet kan beviljas i 

särskilda fall, till exempel för följande situationer: Yrkesverksamma som måste 

besöka verksamheterna av olika skäl, till exempel om vattenläcka uppstår, vård i 

livets slutskede, om närstående har begränsad tid kvar i livet, om svår oro hos boende 

finns som inte går att lindra på annat sätt. Vid deltagande på anhörigs begravning 

gäller 14 dagars karantän vid hemkomst. Tufft men nödvändigt. När det gäller 

antikroppstester som beviljar undantag från besöksförbudet har region Uppsala 

tillsammans med regionens kommuner beslutat att inte bevilja undantag utifrån 

antikroppstest, då detta anses bli för svårt för personal ute i vård och omsorg att 

bedöma om antikroppstestet är tillförlitligt eller inte. För närvarande är det 

enhetscheferna som har delegation på om undantag ska beviljas. Råder det en 

osäkerhet ska enhetschef samråda med avdelningschef och/eller medicinskt ansvarig 

sjuksköterska. Beviljas ett undantag utifrån ovan uppräknade anledningar så gäller 

fortfarande alla säkerhetsåtgärder. För kännedom finns nämnda delegationsbeslut 

angivet under § 68 i detta protokoll, ordförandebeslut nr 4782, daterad 2020-08-12. 

Maria Bertilsson, avdelningschef för Stöd till barn, unga och vuxna 

Socialförvaltningen har fått besked att beslut tagits om att bygga 64 stycken 

lägenheter på Björkvallen i Bålsta Förvaltningens inriktning är att förhyra 12 

lägenheter för serviceboende i hyreshus på Björkvallen från och med år 2022. 

Beläggningen på Villa Idun i Enköping, där förvaltningen har 9 platser 

upphandlade har nu 9 personer flyttat in. Två köpta platser på korttidsboende. Fyra 

personer väntar på plats till demensboende och tre personer väntar på plats till 

somatiskt boende. Ingen av dessa har väntat i mer än tre månader.    
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VON § 66 Dnr 2020/00005 

Förvaltningsledningen planerar succesivt att påbörja arbetet med att öppna upp 

verksamheter som tillfälligt varit stängda under Corona epidemin.  

Elisabeth Lannergård, avdelningschef för samverkan, kvalitet och utveckling 

Övrig lägesrapportering: Avdelningen Samverkan, kvalitet och utveckling 

Under våren har mycket kvalitet- och utvecklingsarbete lagts åt sidan med anledning 

av Corona men nu har avdelningen påbörjat arbetet igen. Nu pågår fördjupad 

uppföljning av följsamheten av basala hygienrutiner, sammanställa statistik, 

internkontrollplanen.  

 

Verksamhetsutvecklare Hanna Röngren kommer att sluta sin tjänst och gå över till 

Region Uppsala från och med den 25 september. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner redovisningen och finner att så sker. 

______________ 
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VON § 67 Dnr 2020/00004  

Redovisning av anmälningsärenden år 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att anmälningsärendena för 

perioden 2020-06-08 – 2020-08-24 är redovisade.     

Sammanfattning 

Nämndens politiker ska ges möjlighet att ta del av inkomna handlingar, såsom 

domar, begäran om yttranden, synpunkter och andra skrivelser och dokument av 

större vikt. 

Ärendet 

Mot bakgrund av ovan kan nämndens politiker löpande ta del av uppräknade 

handlingar i Assistenten. Perioden löper mellan datumen för nämndens 

sammanträden och läggs löpande in till VON Anmälningsärenden fram till dagen 

före nämndsammanträdet. 

Dnr 4697 Skrivelse – Säkra omsorgskapaciteten i äldreboendena 

Dnr 4717 Information beslut - Överenskommelse om samverkan kring 

barn och unga placerade utanför det egna hemmet 

Dnr 4644 Information om tillsyn med anledning av Covid 19 

Dnr 4752 Skrivelse rörande pensionärsrådens sammanträden 

Dnr 2020/00037 Klagomål på ledande funktion i verksamhet 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner redovisningen och finner att så sker. 

______________ 
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 2020-08-25  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 68 Dnr 2020/00003  

Redovisning av delegationsbeslut år 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut för 

perioden 2020-05-25 – 2020-08-10 är redovisad.     

Sammanfattning 

Delegationsbeslut att redovisa för perioden 

 Ordförandebeslut nr 4751, daterad 2020-06-30 - Yttrande till Förvaltningsrätten 

avseende inställt ordinarie utlyst sammanträde den 31 mars 2020. 

 Delegationsbeslut nr 4772, daterad 2020-08-06 – Protokoll, återrapporterade 

delegationsbeslut till förvaltningschef avseende enskilda ärenden för perioden 

2020-05-25 – 2020-08-10 

 Ordförandebeslut nr 4782, daterad 2020-08-12 - Delegation till tjänstgörande 

enhetschef att besluta om undantag från besöksförbud på särskilt boende.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner redovisningen och finner att så sker 

______________ 

 


