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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 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 

anslags uppsättande 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

2005-10-14 

Kommunhuset, Bålsta, fredagen den 14 oktober 2005 

Ingrid Andersson, s, ordförande 
Solveig Lundkvist, s 
Jan Barrefors, s, tjänstgörande för Raily Persson, s 
Ingemar Nordström d.ä., misam 
Börje Karlsson, misam 
Bo Östlund, m 
Bo Johnson, m 
Kristina Berg, v 
Per Inge Andersson, kd 

Lars Graf, m 
Karl-Henrik Nanning, m 

Thomas Brandell, socialchef 
Christina Bryngelsson, nämndsekreterare 

Per-Inge Andersson, kd, m 

Kommunhuset, Bålsta, onsdagen den 19 oktober 2005 

Paragrafer § 43-52 

ndersson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Vård- och omsorgsnämnden 

2005-10-14 

Datum för 

2005-10-19 anslags nedtagande 2005-11-09 

Kommunhuset, Bålsta 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-10-14 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

§ 43 Godkännande av dagordningen 

§ 44 Budgetuppföljning september 2005 

§ 45 Ombyggnation av Pomona 

§ 46 Referensgrupp till projekt avseende kvalitetsdeklarationer 

§ 47 Förslag till sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden 

§ 48 Nominering av ersättare till Kommunala Pensionärsrådet 

§ 49 Nominering av ersättare till Kommunala Handikapprådet 

§ 50 Uppföljning av handikapplan för Håbo kommun 2003-2006 

§ 51 Redovisning av anmälningsärenden 

§ 52 Rapporter/information 

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

2005-10-14 

VoN § 43 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

1. Kompletterad dagordning fastställs. 

Ärende 

Ordföranden föreslår att ärendelistan kompletteras med följande: 

Justerandes sign. 

11-Lll� . 

under punkten rapporter och information ges information om provköp av 
folköl och tobak (legitimationskontroll) samt en kort diskussion om värde
grund. 

Utdrags bestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-10-14 

VoN § 44 Dnr 2005:10 

Budgetuppföljning för vård- och omsorgsnämnden september 
2005 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar att förvaltningens helårsprognos per 
den 31 mars 2005 visar ett överskott om 450 tkr. Därutöver tillkommer 
1 475 tkr som avser medel för kvalitetsförbättringar som inte hinner verk
ställas under året. Anledning till det är att verksamheterna inom äldre
omsorgen haft genomgripande diskussioner om hur resurserna ska 
användas och anpassat scheman. Det har medfört att processen dragit 
ut i tid. Vad gäller överskottet om 450 tkr är förändringen jämfört med del
årsbokslut att förvaltningen prognosticerat ett överskott avseende 
LASS/LSS och Ekans korttidsboende. 

Ärende 

Från förvaltningen föreligger upprättad budgetuppföljning per den 30 septem
ber 2005 med helårsprognos. 

Prognosen för vård- och omsorgsnämnden beräknas visa ett överskott om 
450 tkr. Därutöver tillkommer 1 475 tkr som avser medel för kvalitetsförbätt
ringar som inte hinner verkställas under året. Riktmärket för perioden är 75%. 

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

2005-10-14 

VoN § 45 Dnr 2004:45 

Ombyggnation av Pomona 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet för 
ytterligare beredning. 

Ärende 

I juni 2004 genomförde bygg- och miljöavdelningen en föranmäld inspektion av 
avdelningsköken på Pomona. Viss del av tillsynen föranleder lokalförbättringar 
avseende toaletter och kök. 

I mars 2005 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av sophanteringen på 
Plommonvägen 2-10, jämna nummer, och konstaterade brister i sophämtarnas 
arbetsmiljö som medför att ombyggnadsåtgärder måste vidtagas. 

När det gäller Pomonas kök så behöver åtgärder vidtagas för att det ska bli 
funktionellt och även kunna möta behovet av matlagning till det nya äldreboen
det samt ett ökat antal matlådor till boende i ordinärt boende. 

Den totala kostnaden för nödvändig ombyggnation beräknas till 5 300 tkr, 
inklusive moms. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse med bilagor. 

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

2005-10-14 

VoN § 46 Dnr 2005:52 

Referensgrupp till projekt avseende kvalitetsdeklarationer 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse nämndens presidium till 
referensgrupp i arbetet med kvalitetsdeklarationer. 

Ärende 

Håbo kommun är sedan början av 2005 med i ett projekt tillsammans med 
Vaxholm och Knivsta kommuner avseende kvalitetsdeklarationer i verksamhe
terna. Syftet med kvalitetsdeklarationer är att konkretisera de politiska målen 
samtidigt som man lägger fast en ambitionsnivå för verksamheten. Deklaratio
nerna är också ett sätt att styra och utveckla kvaliteten i verksamheten och fo
kusera på uppgifter som brukarna tycker är särskilt viktiga. 

Projektledare inom socialförvaltningen är avdelningschef Gudrun Ryden och 
utvecklingsledare Roger Zetterström. 

Arbetet har pågått en tid och planeringen är att varje kommun den 1 december 
2005 ska ha arbetat fram minst tre exempel på deklarationer inom varje 
nämnd. 

Besluts underlag 
1. Tjänsteskrivelse 2005-10-06. 

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

2005-10-14 

VoN § 47 Dnr 2005:53 

Sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden 2006 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om följande sammanträdesdagar för 
år 2006: 

15 februari, 5 april, 12 maj, 20 september, 18 oktober och 14 december. 

2. Sammanträdet börjar klockan 13.15 samtliga dagar utom den 20 septem
ber, då mötet startar kl. 09.00. 

Ärende 

Kommunstyrelsen har den 3 oktober fastställt sammanträdesdagar för 2006 
för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäkti
ge. Utifrån detta och verksamheten i övrigt har förvaltningen planerat sam
manträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden. 

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

2005-10-14 

VoN § 48 Dnr 2005:54 

Nominering av ny ersättare i Kommunala Pensionärsrådet 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar nominera Bo Östlund till ny ersättare 
i Kommunala Pensionärsrådet för resterande del av innevarande mandat
period. 

Ärende 

Bo Johnson, m, har avsagt sig uppdraget som vård- och omsorgsnämndens 
ersättare i Kommunala Pensionärsrådet. Kommunstyrelsen utser ledamöter 
och ersättare i KPR efter nominering av respektive nämnd. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 2005-09-21 . 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-10-14 

VoN § 49 Dnr 2005:54 

Nominering av ny ersättare i Kommunala Handikapprådet 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar nominera Bo östlund till ny ersättare 
i Kommunala Handikapprådet för resterande del av innevarande mandat
period. 

Ärende 

Gunilla Gandre, m, har avsagt sig uppdraget som vård- och omsorgsnämn
dens ersättare i Kommunala Handikapprådet. Kommunstyrelsen utser leda
möter och ersättare i KHR efter nominering av respektive nämnd. 

Beslutsunderlag 
2. Skrivelse 2005-09-21. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-10-14 

VoN § 50 Dnr 2005:55 

Uppföljning av handikapplan för Håbo kommun 2003-2006 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att man tagit del av ge
nomförd uppföljning av handikapplanen samt uppdrar till förvaltningen att 
fortsätta utvecklingsarbetet enligt den fastställda planen. 

Ärende 

Handikapplan för Håbo kommun 2003-2006 har utarbetats av en arbetsgr!-JPP 
med representanter för samtliga förvaltningar tillsammans med en referens
grupp med representanter från handikapporganisationerna. Planen antogs i 
sin helhet av kommunfullmäktige 2003-11-24. Kommunfullmäktige uppdrog till 
samtliga nämnder att beakta planens målsättningar och intentioner i respekti
ve verksamhet. Målsättningen med planen är att nämnder och verksamheter i 
sin planering ska ta hänsyn till och bidra till att åtgärda de brister som finns i 
den-fysiska, psykiska och sociala miljön. Detta för att öka framkomlighet, del
aktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättningar. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2005-10-06. 
2. Uppföljning av handikapplan för Håbo kommun 2005-10-05. 

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

2005-10-14 

VoN § 51 

Redovisning av anmälningsärenden 

Beslut 

1. Nämnden noterar nedanstående handlingar som delgivna. 

Ärende 

Följande handlingar redovisas: 

1. Beslut från Länsstyrelsen i Uppsala län 2005-09-20; Medel för vidare
utveckling av stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. 

2. Skrivelse från Finska Föreningen till nämndens ordförande. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VoN § 52 

Information/rapporter 

Beslut 

1. Nämnden tackar för informationen. 

Ärende 

Ledamöterna ges information om 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2005-10-14 

socialstyrelsens rapport angående utförandet inom hemtjänsten 
socialchefskonferens i Malmö 

Justerandes sign. 

provköp av tobak och folköl, legitimationskontroll 
värdegrund. Temat återkommer på nästa nämnd. 

Utdragsbestyrkande 
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