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Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 

anslags uppsättande 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

2005-02-09 

Kommunhuset, Bålsta, onsdagen den 9 februari 2005 

Ingrid Andersson, s, ordförande 
Solveig Lundkvist, s 
Raily Persson, s 
Ingemar Nordström d.ä., misam 
Berit Skiöld, misam, tjänstgörande för Börje Karlsson, misam 
Bo Östlund, m 

Bo Johnson, m 
Marie Ghaemi, mp, tjänstgörande för Kristina Berg, v 
Per-Inge Andersson, kd 

Jan Barrefors, s 
Marcus Carson, s 
Anita Sigalit, misam 
Karl-Henrik Nanning, m 

Thomas Brandell, socialchef 
Christina Bryngelsson, nämndsekreterare 

Bo Östlund 

Kommunhuset, Bålsta, tisdagen den 15 februari 2005 

Paragrafer § 1-8 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Vård- och omsorgsnämnden 

2005-02-09 

Datum för 

2005-02-15 anslags nedtagande 2005-03-08 

Kommunhuset, Bålsta 

Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-02-09 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

§ 1 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet 

§ 2 Socialförvaltningens årsredovisning 2004 

§ 3 Länsstyrelsens tillsyn av A-huset, Pomona 

§ 4 Yttrande över förslag till detaljplan för Bålsta 1 :224 m. fl. 

§ 5 Yttrande över KF:s beslut om ev. ytterligare sänkt avgift för 
tillfälliga tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten 

§ 6 Anmälningsärenden 

§ 7 Delegationsbeslut 

§ 8 Rapporter/information 

Justera/Pdes · _ n. 

,cAJll-1 \ / 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-02-09 

VoN § 1 

Fastställelse av föredragningslistan 

Beslut 

1. Kompletterad föredragningslista fastställs. 

Ärende 

Ordföranden noterar följande tillägg till utskickad föredragningslista: 

- under punkten rapporter och information: Asienkatastrofen. 

Justerande�// 

19 /7 
Utdragsbestyrkande 



( 

HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-02-09 

.VoN § 2 Dnr 2005: 11 

Socialförvaltningens årsredovisning 2004 

Beslut 

1. Nämnden godkänner, efter vissa redaktionella förändringar och rättelser, 
de delar av förvaltningens förslag till årsredovisning som berör nämndens 
verksamhet och ansvarsområde samt överlämnar denna till kommun
fullmäktige. 

Aren de 

Socialförvaltningen redovisar för år 2004 ett underskott om 2.915 tkr. Vård
och omsorgsnämnden visar ett överskott om 193 tkr och biståndsnämnden ett 
underskott om 3.108 tkr. 

Samtliga verksamheter inom förvaltningen har under året tagit ett stort ansvar 
och genomfört åtgärder i syfte att nå en budget i balans. Man har inom 
verksamheterna bland annat varit sparsamma med att tillsätta vikarier vid 
frånvaro, varit återhållsamma vid inköp, sett och genomfört nya möjligheter för 
att erhålla intäkter. 

· 

Inom förvaltningen pågår ett kvalitetsutvecklingsarbete där en viktig faktor är 
att inom verksamheterna formulera mål och följa upp. Samtliga verksamheter 
arbetar idag med detta som ett stöd i verksamhetsutvecklingen. 

Inom förvaltningen har man också arbetat med att hitta arbetssätt som sätter 
brukaren i centrum. Utifrån detta förhållningssätt har bnikarundersökningar 
genomförts. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse 2005-02-01. 
2. Årsredovisning 2004. 

Beslut till: Kommunfullmäktige 

Justerandes� 
11-// 

Utdrags bestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-02-09 . 

VoN § 3 Dnr 2004:93 

Länsstyrelsens tillsyn av A-huset, Pomona 

Beslut 

1. Nämnden godkänner förvaltningens åtgärder med anledning av 
länsstyrelsens tillsyn. 

Ärende 

Länsstyrelsen har gjort en tillsyn av korttidsboendet på Pomona, där enskilda 
vistas efter sjukhusvistelse, under utredning samt för avlastning/växelvård. Pe 
äldre och anhöriga som länsstyrelsen har pratat med säger att de känner sig 
trygga och har förtroende för personalen. Det finns möjlighet till utevistelse för 
de enskilda med bland annat promenadvägar och sittbänkar samt på 
sommaren utecafe och porlande fontän. All personal har gått utbildningar 
gällande etik och bemötandefrågor. 

Länsstyrelsen har framfört synpunkter på 1) information till personalen, 2) 
brister i den sociala dokumentationen och 3) dokument om den enskilde. 
Förvaltningen har i skrivelse 2005-01-31 redovisat synpunkter och åtgärder 
med anledning av länsstyrelsens kommentarer. 

Handlingar 
1 . Tjänsteskrivelse 2005-01-3 1  . 
2. Ljinsstyrelsens beslut 2004-12-20. 

Justerandes r 
;q- // 

Utd ragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-02-09 

VoN § 4 Dnr 2005:09 

Yttrande över förslag til! detaljplan för Bålsta 1 :224. m fl 

Beslut 

1. Nämnden yttrar sig över förslaget till detaljplan för Bålsta 1 :224 med flera i 
enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande och betonar därutöver vikten 
av att buller och trafikproblem beaktas och löses på ett tillfredsställande 
sätt. 

Raily Persson, s, Ingemar Nordström, misam, och Berit Skiöld, misam, deltar 
ej i beslutet på grund av jäv. 

Ärende 

Bygg- och miljöavdelningen har tagit fram förslag till detaljplan för Bålsta 1 :224 
m fl. Syftet med planen är att möjliggöra bebyggelse för boende. Lägenheter
na avses att upplåtas som kooperativa hyresrätter, där hyreskostnaderna 
reduceras genom att ett eget kapital sätts iri i en ekonomisk förening. 

Förslaget till detaljplan har lämnats till vård- och omsorgsnämnden för 
yttrande. Förvaltningen redovisar i tjänsteskrivelse sin bedömning och ser 
enbart positivt på den föreslagna planeringen av Bålsta 1 :224 m. fl. 

Handlingar 
1. Samrådsremiss 2005-01-17. 
2. Tjänsteskrivelse 2005-02-10. 

Beslut till: Miljö- och teknikförvaltningen 

Jus�erande · ign. 
--1:1 /?T-_ 

Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-02-09 

VoN § 5. Dnr 2004:52 

Yttrande över Kf:s beslut om ev. ytterligare sänkt avgift för 
tillfälliga tillstånd för servering av alkohol till allmänheten 

Beslut 

1. Nämnden vidhåller sitt tidigare beslut att avgiften för prövning av ansökan 
om tillfälligt serveringstillstånd för alkohol till allmänheten ska vara 9% av 
prisbasbeloppet, avrundat till närmast lägre hundratal, eftersom en vidare 
sänkning av avgifterna ytterligare skulle öka den kommunala 
subventionen. 

2. Nämnden noterar också att aVgiftsnivån ligger lågt i jämförelse med 
omk�ingliggande kommuner, se bilaga. 

Ärende 

Kommunfullmäktige beslutade 2004-11-22 att avgiften för prövning av 
ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för alkohol till allmänheten ska vara 
9% av prisbasbeloppet. Fullmäktige uppdrog samtidigt till vård- och 
omsorgsnämnden att utreda möjlighet till och konsekvenser av samt redovisa 
förslag till beslut om att avgiften för prövning istället skulle vara 4,5% av 
prisbasbeloppet för näringsidkare inom kommunen som redan har 
serveringstillstånd. 

I tjänsteskrivelse redogör förvaltningen för vad avgiften ska täcka. Redan idag 
sker en viss subvention av verksamheten med kommunala skattemedel och 
en sänkning av avgifterna skulle ytterligare öka den kommunala subventionen. 
Förvaltningen avstyrker detta. 

Handlingar 
1. Kommunfullmäktiges beslut 2004-11-22 § 100 
2. _Tjänsteskrivelse 2005-01-25. 
3. Redovisning av avgifter, 2005-01-31. 

Beslut till: Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-02-09 

VoN § 6 

Redovisning av ·anmälningsärenden 

Beslut 

1. Nämnden noterar nedanstående handlingar som delgivna. 

Aren de 

Följande handlingar redovisas: 

1. Protokoll från kommunstyrelsen 2004-11-29 
· - § 130; Yttrande över kommunens beredskap att hantera ett 

förvaltningsområde för finska språket i Stockholms- och 
Mälardalsregionen 

2. Protokoll från kommunfullmäktige 2004-12-13: 
- § 109; Folkhälsoplan för Håbo kommun 
- § 114; Övergripande plan för säkerhet och trygghet och handlings-

program för skydd mot olyckor i Håbo kommun 
- § 117; Omorganistion samt förändring av uppdrag för Råd och Stöd 

inom bildningsförvaltningen samt myndighetsavdelningen inom 
socialförvaltningen och förslag till ändring av reglementen dels 
för bildningsnämnden dels för biståndsnämnden 

3. Skrivelse från Socialdepartementet 2004-12-22; Förordnande av 
ordförande, vice ordförande samt ledamöter i Försäkringskassans 
försäkringsdelegationer för åren 2005 och 2006 

4. Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting 2005-01-1 O; 

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet i samverkan 

5. Skrivelse till Socialstyrelsen 2004-12-27; anmälan enligt Lex Maria. 

Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-02-09 

VoN § 7 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Nämnden noterar delegationsärendet som bekantgjort. 

Ärende 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

1. Ordförandebeslut 2005-01-12; önskemål från Nöjeskompaniet om 
extra öppethållande på fredagar. 

Justerfrandes sign. 
- /?Il 

1r-

Utd ragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-02-09 

VoN § 8 

Information/rapporter 

Beslut 

1. Nämnden tackar för informationen. 

Ärende 

Christer Holst och Karin Lind bom, representanter från arbetsgruppen för 
utveckling och kvalitetsförbättringar inom äldreomsorgen, redovisar gruppens 
förslag till kvalitetsförbättringar. Arbetsgruppen återkommer med slutligt 
förslag till nämndens sammanträde den 16 mars. 

Christer Holst redovisar en förstudie gällande åtgärder för att möta tillstånds
nämndens audit på Pomona. Förslag till beslut föreläggs nämnden vid 
sammanträdet den 16 mars. 

Thomas- Brandell redogör för kommunens arbete med anledning av den svåra 
katastrofen i Asien. Kommunens POSOM-grupp, med representanter från 
räddningstjänst, socialförvaltning, bildningsförvaltning, närpolisen, stöd
gruppen i Håbo och Övergrans Pastorat, har samordnat arbetet som fungerat 
mycket bra. 

· 

Justerandes sign. Utd ragsbestyrkande 
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