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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-09-16 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

I § 32  Godkännande av dagordningen 
( 

§ 33 Ansökan om medel ifrån kompetensstegen avseende kompetens-
utvecklingsinsatser inom äldreomsorgen 

§ 34 Förnyad ansökan till länsstyrelsen avseende projekt Drogsam 

§ 35 Ansökan om projektmedel för att utveckla varaktiga stödformer till 
anhöriga som hjälper och vårdar närstående 

§ 36 Serveringstillstånd -ägarbyte restaurang Rhodos 

§ 37 Förslag till policy för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten i 
s.k. "öltält" 

§ 38 Delegations beslut 

§ 39 Anmälningsärenden 

§ 4 0 Delårsbokslut 2, 2005 

( ( § 4 1  Budget 2006 

§ 4 2  Rapporter/information 

Justerandes sign. 

1 �j() 
Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-09-16 

VoN § 3 2  

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

1. Kompletterad dagordning fastställs. 

Ärende 

Ordföranden föreslår att ärendelistan kompletteras med följande ärenden: 

under punkten rapporter och information ger vård- och omsorgschefen 
information om situationen under sommaren på Pomona samt studie
besök i Emmaboda. 

Justerandes sign. 11- &jo 
Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-09-16 

VoN § 33 Dnr 2005:4 6 

Kompetensutv ecklingsinsatser inom äldreomsorgen - ansökan 
om medel från kompetensstegen 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till ansökan om 
medel ur kompetensstegen. 

2. Nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- att anta ansökan om medel ur kompetensstegen · 
- att eventuell beviljad skattereduktion omvandlas till ett anslag för de 

aktiviteter som ska genomföras, samt 
- att i budgetprocessen beakta de kostnader för äldreomsorgen som 

föranleds av projektet. 

Ärende 

Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning för att stödja kommunernas 
långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg 
om äldre. Under åren 2005-2008 planeras sammanlagt drygt en miljard kronor 
fördelas till kommuner som vill utveckla kunskapen hos sin personal och för
bättra verksamheten. Håbo kommun har i mars 2005 lämnat in en intresse
anmälan till Socialdepartementet om intresse att söka medel ur kompetens-
stegen. 

· 

Föreliggande ärende är huvudansökan för hela perioden. Kommunen söker 
totalt 1 84 6 4 00 kronor för perioden 2005-2008. Projektet utgår från de behov 
som finns inom äldreomsorgen och ska leda till en hållbar långsiktig kompe
tenshöjning. 

Beslutsunderlag 
1 ·. Tjänsteskrivelse 2005-07-25 med huvudansökan och aktivitetsbilagor. 

Beslut till: Kommunstyrelsen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-09-16 

VoN § 3 4  Dnr 2004:26 

Utv ecklingsmedel till förebyggande insatser 2003-2006 av seende 
projektet Drogsam - förnyad ansökan till länsstyrelsen 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till ansökan och över
lämnar till kommunstyrelsen att hos länsstyrelsen ansöka om utvecklings
medel - förebyggande insatser 2005 - avseende drogförebyggare. 

Ärende 

Kommunstyrelsen beslutade under 2002, 2003 och 2004 att godkänna förslag 
till ansökan om utvecklingsmedel samt projektplan för projektet Dragsam. 
Håbo kommun har enligt beslut av länsstyrelsen erhållit utvecklingsmedel till 
projektet avseende perioden 2002-11-01 -2005-10-31. 

Projektet finansieras med ekonomiska medel från länsstyrelsen samt via viss 
ekonomisk finansiering från bildnings- och socialförvaltningen. 

I syfte att fortsätta arbetet i projektet under ytterligare ett år föreslås en för
längning av projektet samt att en ny ansökan om utvecklingsniedel insändes 
till länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse med bilagor 2005-07-12. 

Beslut till: Kommunstyrelsen 

Justerandes sign. 

\tr ��tJ 
Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-09-16 

VoN § 35 _ Dnr 2005:48 

Ansökan om projektmedel för att utv eckla v araktiga stödformer till 
anhöriga som hjälper och v årdar närstående 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget till ansökan 
om stimulansmedel för att utveckla varaktiga stödformer för anhöriga. 

Ärende 

Regeringen har beslutat att anslå stimulansmedel för att främja utvecklingen 
av varaktigt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar äldre, personer med 
funktionshinder eller långvarigt sjuka. 

Kommunerna ansöker om projektmedel hos länsstyrelsen. För Uppsala län 
finns totalt 652 800 kronor per år under tre år att förmedla. Med syfte att öka 
förutsättningarna för långsiktiga effekter av ett utvecklat anhörigstöd har kom
munerna i Uppsala län beslutat att gå ihop i ett kommungemensamt projekt 
som leds av FoU Äldre vid Regionförbundet Uppsala län. Resultatet av det 
gemensamma projektet ska bland annat leda fram till en fördjupad kunskap 
om anhörigas villkor och anhörigstödets betydelse, om olika former för stöd till 
anhöriga samt om metoder för uppföljning/utvärdering av detta stöd. 

Besluts underlag 
1. Regionförbundets projektbeskrivning för ett länsövergripande projekt. 
2. Ansökan till länsstyrelsen 2005-08-30. 

Justerandes sign. · Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-09-16 

VoN § 36 Dnr 2005:37 

Serv eringstillstånd enligt 7 kap 5 §Alkohollagen för serv ering av 
alkoholdrycker till allmänheten 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om permanent tillstånd för servering 
av alkoholdrycker till allmänheten enligt 7 kap 5 § Alkohollagen för Necat 
Gunes. 

Ärende 

Necat Gunes har köpt Rhodos Restaurang och Pizzeria i Bålsta. Köpekontrakt 
har upprättats mellan säljaren, Sina Karademir, och köparen, Necat Gunes, 
med organisationsnummer 969711-4248. Med anledning av detta har Necat 
Gunes hos kommunen ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § Alkohollagen om att 
få servera starköl, vin och sprit till allmänheten. 

Remiss har översänts till polisen, skatteverket och kronofogdemyndigheten. 
Ingen av remissinstansema har något att erinra mot att Necat Gunes erhåller 
tillstånd· att servera starköl, vin och sprit till allmänheten. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2005-09-05. 
2. Remissvar från polisen, skatteverket och kronofogdemyndigheten. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-09-16 

VoN § 3 7  Dnr 2005:47 

Förslag till policy för tillfälliga serv eringstillstånd till allmänheten i 
s.k. "öltält" 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som policy vid tillfälliga tillstånd 
för servering till allmänheten i s.k. "öltält", beviljas tillstånd endast för 
servering av öl och vin. 

Ärende 

Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten i s.k. "öltält" blir ofta aktuella i 
samband med festivaler och andra evenemang. Ansökningar till dessa till
stånd prövas i samma ordning som fortlöpande tillstånd. Stora krav ställs på 
tillståndshavarens lämplighet. Lagad mat ska tillhandahållas under restau
rangliknande former, men krav på kök för allsidig matlagning föreligger ej. 

Serveringen ska ingå som en del i ett evenemang som har annat huvudsakligt 
syfte än alkoholservering och serveringen ska bedrivas på en avgränsad ser
veringsyta med acceptabla avgränsningar mot omgivningen. Betryggande till
syn över serveringen ska vara garanterad. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2005-09-05. 
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Justerandes sign. . Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-09-16 

VoN § 38 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Nämnden noterar att delegationsärendena är bekantgjorda. 

Ärende 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Justerandes sign. 

Ordförandebeslut 2005-06-08; Serveringstillstånd öltält 16/6 
Ordförandebeslut 2005-06-20; Tillfälligt tillstånd - ägarbyte rest. Rhodos 
Ordförandebeslut 2005-06-29; Serveringstillstånd Skoklosterspelen 
Ordförandebeslut 2005-06-29; Serveringstillstånd Bålsta Festdag 20/7 
Ordförandebeslut 2005-08-09; Serveringstillstånd Håbo-Festivalen 12/8 
Ordförandebeslut 2005-08-09; Serveringstillstånd Håbo Festdag 20/8 
Ordförandebeslut 2005-08-1 O; Serveringstillstånd Håbo Festdag 20/8 

Utdrags bestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-09-16 

VoN § 39 

Redov isning av anmälningsärenden 

Beslut 

1. Nämnden noterar nedanstående handlingar som delgivna. 

Ärende 

Följande handlingar redovisas: 

1. Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2005-06-01. 

2 .  Protokoll från Kommunstyrelsen 2005-06-07 § 73 ; Budgetramar för år 
2006. 

3 .  Protokoll från Kommunfullmäktige 2005-06-20 § 46; Ekonomisk 
delårsuppföljning per den 30 april 2005. 

4. Förslag till detaljplan för Mansängen 9:6 m. fl. Håbo kommun; planutställ
ning. 

5. Samråd om översiktsplan för Håbo kommun. 

6. Inbjudan till Politikerdagen; Nationell psykiatrisamordning. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-09-16 

VoN § 40 Dnr 2005:29 

Delårsbokslut 2, 2005 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårs
bokslut 2 för 2005 och överlämnar detta till kommunfullmäktige. 

2. Nämnden noterar till protokollet att man tagit del av informationen om av
vikelser vad gäller sjukfrånvaro och fallolyckor. I båda fallen konstateras 
en nedåtgående trend. 

Ärende 

Från förvaltningen föreligger förslag till delårsbokslut 2 för år 2005. Det omfat
tar verksamheternas ansvarsområde, ekonomisk utvärdering, måluppfyllelse, 
nyckeltal och prestationer samt förändringar och trender. 

Beslutsunderlag 
1. Delårsuppföljning 2 för 2005. 

Beslut till: Kommunfullmäktige 

Justerandes sign.· Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-09-16 

Von § 41 Dnr 2005:49 

Budget 2006 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens budgetförslag för år 
2006. 

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att omarbeta prioriteringslistan i en
lighet med nämndens diskussion. 

Ärende 

Förvaltningen har gjort en översyn av samtliga verksamheter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhetsområde och gjort en bedömning av komman
de års behov. 

Förvaltningen har i förslaget redovisat behov 2007-2008, övergripande 
nämndmål för perioden och förändringar 2006 indelat i fyra kategorier. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till budget 2006. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VoN § 42 

Information/rapporter 

Beslut 

1. Nämnden tackar för informationen. 

Ärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2005-09-16 

Ledamöterna ges information om läget under sommaren på äldreboendet 
Pomona, som har fungerat väldigt bra, samt från ett studiebesök i Emmaboda, 
som har en väl utvecklad dagverksamhet. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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