
HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

Plats och tid 

Beslutande 
Ledamöter 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 
Juste rare 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 

anslags uppsättande 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

2005-05-18 

Kommunhuset, Bålsta, onsdagen den 18 maj 2005 

Ingrid Andersson, s, ordförande 
Solveig Lundkvist, s 
Raily Persson, s 
Ingemar Nordström d.ä., misam 
Börje Karlsson, misam 
Bo Östlund, m 
Lars Graf, m, tjänstgörande för Bo Johnson, m 
Kristina Berg, v 

Thomas Brandell, socialchef 
Christina Bryngelsson, nämndsekreterare 

Bo östlund 

Kommunhuset, Bålsta, onsdagen den 18 maj 2005 

Paragrafer § 21-31 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Vård- och omsorgsnämnden 

2005-05-18 

Datum för 

2005-05-24 anslags nedtagande 2005-06-14 

Kommunhuset, Bålsta 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

Plats och tid 

Beslutande 
Ledamöter 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 
Justerare 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 

anslags uppsättande 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

2005-05-18 

Kommunhuset, Bålsta, onsdagen den 18 maj 2005 

Ingrid Andersson, s, ordförande 
Solveig Lundkvist, s 
Raily Persson, s 
Ingemar Nordström d.ä., misam 
Börje Karlsson, misam 
Bo östlund, m 
Lars Graf, m, tjänstgörande för Bo Johnson, m 
Kristina Berg, v 

Thomas Brandell, socialchef 
Christina Bryngelsson, nämndsekreterare 

Bo östlund 

Kommunhuset, Bålsta, onsdagen den 18 maj 2005 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Vård- och omsorgsnämnden 

2005-05-18 

Datum för 

2005-05-18 anslags nedtagande 2005-06-08 

Kommunhuset, Bålsta 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-05-18 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

§ 21 

§ 22 

§ 23 

§ 24 

§ 25 

§ 26 

§ 27 

§ 28 

§ 29 

§ 30 

§ 31 

Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet 

Delårsbokslut 1 för 2005 

Granskning av Palliativ vård 

Ansökan om permanent öppethållande till 03.00 på lördagar 

Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor avseende 
äldre- och handikappomsorgen samt arbetsmarknadsavdelningen 

Resultat från brukarundersökning inom handikappomsorgen, 
personlig assistans 

Resultat från brukarundersökning inom handikappomsorgen, 
gruppbostad 

Ansökan till socialstyrelsen avseende länsmedel till insatser för 
personer med psykisk sjukdom/psykiska funktionshinder; 
omedelbar justering 

Anmälningsärenden 

Rapporter/information 

Ändring av sammanträdesdagar. 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-05-18 

I anslutning till mötet var överläkare Micaela Kinch och sjuksköterska Cristina 
Funk inbjudna för att ge information om det Palliativa Rådgivningsteamet i 
Uppsala län. 

Det Palliativa Rådgivningsteamet ingår i verksamhetsområdet geriatrik, akut
och rehabiliteringsdivisionen vid Akademiska sjukhuset. Teamets mål är att 
förbättra den basala palliativa vården. 

I teamet ingår läkare och sjuksköterskor med erfarenhet från palliativ vård. 
Teamet är en stödjande resurs för vårdpersonal och ett konsultativt stöd i 
direkta patientärenden. 

Justerandes �o/-
14- /� 

Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-05-18 

VoN § 21 

Fastställelse av föredragningslistan 

Beslut 

1. Kompletterad föredragningslista fastställs. 

Ärende 

Ordföranden föreslår att ärendelistan kompletteras med följande: 

- under punkten rapporter och information tillkommer information om 
nytt äldreboende, budget 2006 samt nätverksträff 10-11 maj. 

- extra ärende; ändring av nämndens sammanträdesdagar i augusti, 
september och oktober. 

Justerandes sigr:Y." Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-05-18 

VoN § 22 Dnr 2005:29 

Delårsbokslut 1 för 2005 

Beslut 

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsbokslut 1 för 2005 
och överlämnar detta till kommunfullmäktige. 

Ärende 

Delårsbokslut 1 för vård- och omsorgsnämnden visar ett prognostiserat 0-
resultat vid årets slut. Det har under året tillkommit kostnader på ca 1 miljon 
kronor för vilka nämnden inte erhållit särskilda medel. Dessa kostnader är 
Westerlunds rehab, kostnader för en plats på Fenix i Uppsala samt ett köpt 
boende inom LSS. Dessa kostnader har fått täckas bland annat genom en 
senareläggning av vissa nya tjänster. 

Delårsbokslut 1 för 2005 omfattar 

• Verksamheternas ansvarsområde 
• Ekonomisk utvärdering 
• Måluppfyllelse 
• Nyckeltal och prestation 
• Förändringar och trender 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2005-05-10. 
2. Delårsuppföljning 1 för 2005. 

Justerandes siQJ:l, 

r.r /i/· 
Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-05-18 

VoN § 23 Dnr 2005:13 

Granskning av Palliativ vård 

Beslut 

1. Nämnden yttrar sig till kommunrevisorerna i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

Ärende 

På uppdrag av landstingets revisorer och kommunrevisorerna har Komrev 
gjort en granskning av den palliativa vården i landstinget och vissa kommuner 
i landet. Vad gäller Håbo kommun så konstaterar revisorerna att 

• Den palliativa vården har uppmärksammats i årsredovisningen och vid 
uppföljningar 

• Kommunen har ett relativt väl fungerande informationssystem 
• Ansvarsfördelningen behöver tydliggöras mellan kommunens hemsjukvård 

och SAH vid Enköpings lasarett 
• Kompetensöverföringen till kommunens verksamheter måste 

säkerhetsställas 
• Behovet av strukturerad samverkan mellan kommun och landsting 

behöver uppmärksammas 
• Vårdplaneringen behöver utvecklas 
• Stöder till anhöriga behöver uppmärksammas. 

Förvaltningen har i skrivelse redovisat granskningsresultat, kommentarer och 
åtgärder. 

Besluts underlag 
1. Revisionsrapport februari 2005. 
2. Tjänsteskrivelse 2005-05-18. 

Justerandes sigl'f.""' 

lUY 
Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-05-18 

VoN § 24 Dnr 2004:51 

Ansökan om förlängt öppethållande för Restaurang 
Nöjeskompaniet 

Beslut 

1. Nämnden tillstyrker permanent öppethållande från klockan 02.00 till 03.00 
lördagar samt dag före helgdag för Restaurang Nöjeskompaniet. 

Ärende 

Restaurang Nöjeskompaniet ansökte i september 2004 om förlängt öppet
hållande från klockan 02.00 till 03.00 lördagar samt dag före helgdag. 
Nämnden beviljade restaurangen öppethållande till 03.00 ovanstående dagar 
under en försöksperiod om sex månader. 

En utvärdering har nu gjorts och yttrande har inhämtats av polisen i Bålsta och 
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Ingen av instanserna har något att erinra 
i ärendet utan tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2005-05-10. 
2. Remiss från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 2005-04-14. 
3. Remiss från polisen i Bålsta 2005-04-26. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-05-18 

VoN § 25 Dnr 2005:30 

Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor avseende 
äldre- och handikappomsorgen samt arbetsmarknadsavdelningen 
i Håbo kommun 

Beslut 

1. Nämnden godkänner förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor 
avseende äldre- och handikappomsorgen samt arbetsmarknads
avdelningen. 

Ärende 

Förslaget till handlingsprogram har arbetats fram inom socialförvaltningens 
ledningsgrupp i samverkan med räddningstjänsten. Handlingsprogrammet ska 
utgöra en del av kommunens planer för säkerhet. Programmet har utformats i 
enlighet med de direktiv som finns antagna i den övergripande planen för 
säkerhet och trygghet i Håbo kommun. Enligt planen samt ny lagstiftning skall 
kommunens förebyggande arbete för skydd mot olyckor förstärkas och varje 
förvaltning skall ha ett handlingsprogram. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2005-05-09 med förslag till handlingsprogram. 

Justerandes �""' 

14�7 
Utdrags bestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-05-18 

VoN § 26 Dnr 2005:31 

Resultat av brukarundersökning inom handikappomsorgen, 
personlig assistans 

Beslut 

1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att i det fortsatt utvecklingsarbetet ta 
hänsyn till de synpunkter som framkommit i brukarundersökningen. 

Ärende 

Förvaltningen strävar efter att hela tiden utveckla kvaliteten på verksamheten 
inom de kostnadsramar som anvisats. En del i detta arbete är att på olika sätt 
informera sig om brukarnas synpunkter. I detta syfte genomfördes under 
november/december 2004 intervjuer med de brukare som har personlig 
assistans. I stort sett är brukarna nöjda med hur den personliga assistansen 
fungerar. Det finns dock områden där det finns utrymme för förbättringar. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2005-05-09. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-05-18 

VoN § 27 Dnr 2005:32 

Resultat av brukarundersökning inom handikappomsorgen, 
gruppbostäder 

Beslut 

1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att i det fortsatta utvecklingsarbetet ta 
hänsyn till de synpunkter som framkommit i brukarundersökningen. 

Ärende 

Förvaltningen strävar efter att hela tiden utveckla kvaliteten på verksamheten 
inom de kostnadsramar som anvisats. En del i detta arbete är att på olika sätt 
informera sig om brukarnas synpunkter. I detta syfte genomfördes under 
november/december 2004 intervjuer med de brukare som bor i grupp
bostäderna Oktavia och Väppeby. I stort sett är brukarna nöjda med sitt 
boende och det stöd man får av personalen. Det finns dock områden där det 
finns utrymme för förbättringar. 

Besluts underlag 
1. Tjänsteskrivelse 2005-05-09. 

Justerandes sign. 
/ 
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Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-05-18 

VoN § 28 Dnr 2005:33 

Ansökan till socialstyrelsen avseende länsmedel till insatser för 
personer med psykisk sjukdom/psykiska funktionshinder 

Beslut 

1. Nämnden godkänner förslag till projektansökan avseende förstärkning 
samt utveckling av stödet på den lokala arenan till personer med psykiska 
funktionshinder. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärende 

Riksdagen har, efter förslag från regeringen, beslutat om en satsning inom 
psykiatrin och socialtjänsten genom att tillskjuta särskilda medel. Satsningen 
består av två delar; länsmedel och utvecklingsmedel. Socialförvaltningen har 
efter diskussioner med landstinget formulerat en ansökan avseende läns
medel i syfte att förstärka samt utveckla insatserna för psykiskt funktions
hindrade. En arbetsgrupp med representanter från Bålsta psykiatrimottagning, 
Uppsala läns landsting och Håbo kommun har arbetat fram förslaget till 
ansökan. 

Ansökan skall, enligt direktiv, godkännas av den politiska nivån både inom 
landstinget och kommunen. Samtliga ansökningar från kommunerna i länet 
ska sedan sammanställas centralt och vidarebefordras i en gemensam 
ansökan. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2005-05-04 med förslag till ansökan. 

Justerandes si� 
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Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-05-18 

VoN § 29 

Redovisning av anmälningsärenden 

Beslut 

1. Nämnden noterar nedanstående handlingar som delgivna. 

Ärende 

Följande handlingar redovisas: 

1. Protokoll från kommunfullmäktige 2005-04-25 
- § 18; Årsredovisning/bokslut 2004 samt ombudgeteringar 
- § 19; Vision 2015 
- § 20; Handlingsplan för drogförebyggande arbete bland barn och 

ungdom, åren 2005-2007. 

2. Skrivelse från SRF, Synskadades Riksförbund, 2005-04-16; Synskadades 
behov bortprioriteras i tillgänglighetsarbetet. 

3. Skrivelse från Upplands Lokaltrafik 2005-04-20; Organisationsförändringar 
inom Upplands Lokaltrafik AB. 

4. Länsstyrelsens meddelandeserie 2005:2; Äldreskyddsombudens 
verksamhetstillsyn under 2004. 

5. Länsstyrelsens meddelandeserie 2005:3; Kommunernas planering för 
framtida behov av stöd och service till äldre och funktionshindrade. 

6. Länsstyrelsens meddelandeserie 2005:4; Tillsyn av socialtjänst och 
handikappomsorg - ej verkställda beslut. 

7. Protokoll fört vid Pomonas Gårdsråd 2004-03-10. 

8. Länsstyrelsen Uppsala län, remiss 2005-04-12; Tillsyn enligt 13 kap 2 § 
Socialtjänstlagen. 

9. Länsstyrelsen Uppsala län, meddelande 2005-05-02; Projektmedel för att 
utveckla varaktiga stödformer för anhöriga. 

10. Minnesanteckningar från Kommunala Pensionärsrådet 2005-04-27. 

Justerandes sign. 

74 /�· 
Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-05- 18 

Forts. 

11. Protokoll från kommunstyrelsen 2005-05-02 § 60; Vård- och omsorgs
nämndens begäran om medel för år 2005 gällande utveckling och 
kvalitetsförbättringar inom äldreomsorgen. 

12. Länsstyrelsen Uppsala län, skrivelse 2005-05-02; Arbete mot heders
relaterat våld. 

Justerandes sign. 

d/··· 
Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-05- 18 

VoN § 30 

Information/rapporter 

Beslut 

1. Nämnden tackar för informationen och konstaterar att skrivelsen från 
pensionärsföreningarna bereds för att tas upp i nämnden på ett 
kommande möte. 

Ärende 

Den nya taxan för vård- och omsorg trädde i kraft den 1 augusti 2004. En 
skrivelse från pensionärsföreningarna med diverse synpunkter på effekterna 
av det nya tåxesystemet samt förslag till ändringar har överlämnats till vård
och omsorgsnämnden för kännedom. 

Karin Lindbom rapporterar från projekteringen av det nya äldreboendet. 

Socialchefen informerar om budget 2006 som kommer att behandlas i 
kommunstyrelsen under oktober månad. 

Ingemar Nordström rapporterar från nätverkskonferensen "Mellan Sverige för 
arbete med tjänstegarantier/servicegarantier'' på Lastberget den 10-11 maj. 

J usterandes slg.r.i. 
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Utdrags bestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-05-18 

VoN § 31 

Ändring av sammanträdesdagar 

Beslut 

1. Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Ärende 

Med anledning av att budget 2006 ska redovisas på kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 19 september, behöver nämndens sammanträdesdagar 
justeras. 

Från förvaltningen föreligger förslag om att sammanträdena den 31 augusti, 
21 september och 12 oktober inställs. Nya sammanträdesdagar blir fredagen 
den 16 september kl. 13.15 och fredagen den 14 oktober kl. 09.00. 
Kallelse utskickas som vanligt. 

Justerandes sign:.----..-
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Utdragsbestyrkande 
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