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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanlrädesdatum 

2005-12-07 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Temat för dagens sammanträde är Värdegrund. I form av fokusgrupp diskute
rar nämndens ledamöter vad som kännetecknar "Sveriges bästa socialtjänst" 
utifrån perspektiven 

• Alla människors lika värde 
• Integritet och självbestämmande 
• Tillvaratagande av förmågor och resurser 
• Medvetenhet om socialt arbete och makt. 

§ 53 Godkännande av dagordningen 

§ 54 Budgetuppföljning 

§ 55 Attestförteckning 

§ 56 Förslag till ny struktur på verksamhetsplan från och med 2007 

§ 57 Ombildning av Analysgruppen 

§ 58 Granskning av ärendehanteringen inom vård- och omsorgs
nämndens verksamhetsområde 

§ 59 Ombyggnation av Pomonas kök mm 

§ 60 Anhållan om förlängt öppethållande Nöjeskompaniet AB 

§ 61 Redovisning av anmälningsärenden 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-12-07 

VoN § 53 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

1. Nämnden beslutar att godkänna kompletterad dagordning/ärendelista. 

Ärende 

Ordföranden föreslår att ärendelistan kompletteras med följande två ärenden: 

Ombyggnation av Pomonas kök mm 

Ansökan om förlängt öppethållande Nöjeskompaniet AB. 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-12-07 

VoN § 54 Dnr 2005:10 

Budgetuppföljning för vård- och omsorgsnämnden 

Beslut 

1. Nämnden noterar till protokollet att verksamheten för vård och omsorg be
räknas visa ett överskott om 3 250 tkr, varav 

- 1 700 tkr avser medel för kvalitetsförbättringar som inte hinner verkställas 
under året, och 

- 1 550 tkr är överskott iden ordinarie verksamheten. 

Ärende 

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

Prognosen för vård- och omsorgsnämnden inklusive medel för kvalitetsförbätt
ringar beräknas visa ett överskött om 3 250 tkr. Riktmärket för perioden är 
91%. 

Justerandes sig11. Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-12-07 

VoN § 55 Dnr 2005:63 

Attestförteckning och attesträtt inom vård- och omsorgsnämnden 
från och med 1 februari 2006 och tills vidare 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att personer enligt attestförteck
ningen ges attesträtt från och med 1 februari 2006 och tills vidare, på de 
verksamhetskonton som ansvaret avser. 

Ärende 

Attesträtt innebär att attestanten ansvarar för att den utbetalning som görs är 
korrekt samt genomför kontroll av faktura (eller motsvarande underlag) mot 
beslut, beställning eller följesedel. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse med bilagor. 

Just� Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-12-07 

VoN § 56 Dnr 2005:64 

Förslag till ny struktur på verksamhetsplan från och med 2007 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att för 
2007 arbeta fram en verksamhetsplan med den struktur som föreslås i 
tjänsteskrivelsen. 

Ärende 

Förvaltningens nuvarande verksamhetsplan är relativt omfattande och har 
huvudrubrikerna Organisation och Ansvarsområde. Det är en omfattande 
textmassa och är inte det aktiva styrdokumentet i vardagen som man skulle 
önska. 

Förvaltningens ide med en verksamhetsplan är att den ska vara: 

• Ett verktyg för chefer i vardagsarbete 
• Ett instrument för respektive chef 
• Ett instrument för nämnd och ledningsgrupp 
• Den ska vara känd bland medarbetare. 

För att uppnå detta behöver dokumentet byggas på ett annat sätt och även se 
annorlunda ut innehållsmässigt. 

· 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2005-11-29 med förslag till ny struktur på verksamhets

plan. 

Juster�� Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-12-07 

VoN § 57 Dnr 2005:61 

Analysgruppen - ett tjänstemannaorgan för samverkan mellan 
länets kommuner och landstinget 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att 

- godkänna föreslagen framtida funktion för Analysgruppen 

- utse socialchef Thomas Brandell till Analysgruppen med mandat att 
företräda nämnden i de frågor som behandlas i Analysgruppen samt utse 
avdelningschef Christer Holst till suppleant i Analysgruppen. 

Ärende 

Analysgruppen etablerades av länsLAKOs förhandlingsdelegation för cirka 
sex år sedan. Den inrättades ursprungligen för att ta fram analysunderlag men 
utvecklade successivt sitt arbetssätt som också innebar beredning av frågor 
inför förhandlingsdelegationens sammanträden. I samband med att C-framåt 
etablerades beslöt länsLAKO att Analysgruppen skulle bibehållas men ges en 
mer formell status. På den politiska nivån skulle Analysgruppen arbeta gente
mot förhandlingsdelegationen. Förhandlingsdelegationen avvecklades varför 
en precisering igen behövs av Analysgruppens mandat och ställning. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2005-11-25. 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträpesdatum 

2005-12-07 

VoN § 58 Dnr 2005:65 

Granskning av ärendehanteringen inom vård- och omsorgs
nämndens verksamhetsområde 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att senast till sam
manträdet den 12 maj 2006 återkomma med förslag till arkivbeskrivning 
samt hur de rutiner som revisionen haft synpunkter på har säkrats. 

Ärende 

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har KomRev genomfört 
en granskning av ärendehanteringen inom vård- och omsorgsnämnden samt 
inom kommunstyrelsen och biståndsnämnden. 

Allmänt sett anser revisionen att det finns mycket som fungerar bra inom 
nämndens verksamhet avseende detta. De synpunkter som revisionen har 
framfört kan sammanfattas enligt följande: 

Det är otillfredsställande att vård- och omsorgsnämnden inte har upprättat 
en arkivbeskrivning. 
Nämndens arkivförteckning ska uppdateras så att det är en korrekt för
teckning över de handlingar som förvaras i arkiv. 
Nämndens arkivförteckning ska innehålla information om diarieförda 
handlingar. 
Nämnden behöver säkerställa rutinen för registrering av ärenden av 
utgående handlingar samt inkommande handlingar via e-post. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2005-11-25. 

· Justerande�
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-12-07 

VoN § 59 Dnr 2004:45 

Ombyggnation av Pomonas kök mm 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att i samråd med 
miljö- och teknikförvaltningen slutföra förhandlingarna med HåboHus AB 
angående ombyggnation av Pomona. 

2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att vidare undersöka möjligheten till ut
byggnad och återkomma till nämndens möte i februari. 

Reservation 
Moderaterna reserverar sig mot punkt 2 i beslutet. 

Ärende 

Tillståndsnämnden har hösten 2004 haft synpunkter på avdelningsköken på 
Pomona vad gäller toalettutrymmet och att det inte fanns handfat i köken. 
Samtidigt har Arbetsmiljöverket konstaterat att man ur arbetsmiljösynpunkt 
inte kan godkänna den sophantering som förekommer. Säckarna med avfall 
blir alltför tunga och det är dessutom en ohygienisk hantering. 

Ytterligare en fråga som uppkommit är att Pomonas kök är alltför trångt för 
den mathantering som förekommer idag och dessutom fungerar inte lossning 
av varor på ett bra sätt eftersom detta sker utomhus vilket inte är tillåtet. 

Mot bakgrund av ovanstående har HåboHus AB fått i uppdrag att inkomma 
med ritningsförslag om hur man ska lösa frågorna om avdelningskök, soprum 
och Pomonas stora kök. 

Besluts underlag 
1. Tjänsteskrivelse 2005-12-01 inkl. ritningar. 

Just�� Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-12-07 

VoN § 60 Dnr 2005:68 

Ansökan om förlängt öppethållande med två timmar juldagen och 
nyårsafton för Restaurang Nöjeskompaniet AB 

Beslut 

1. Nämnden tillstyrker Nöjeskompaniets ansökan om förlängt öppethållande 
från klockan 03.00 till klockan 05.00 natten till annandag jul och natten 
till nyårsdagen. 

Ärende 

Restaurang Nöjeskompaniet AB i Bålsta ansöker om förlängt öppethållande till 
klockan 05.00 juldagen och nyårsafton. Restaurangens ordinarie öppethållan
detider dessa dagar är fram till klockan 03.00. 

Yttrande har inhämtats från polisens tillsynsenhet som tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan 2005-12-05. 
2. Tjänsteskrivelse 2005-12-07. 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-12-07 

VoN § 61 

Redovisning av anmälningsärenden 

Beslut 

1. Nämnden noterar nedanstående handlingar som delgivna. 

Ärende 

Fö'ljande handlingar redovisas: 

1. Protokoll från Kommunstyrelsen 2005-10-03 § 128; Ekonomiskt delårs
bokslut per den 31 augusti 2005. 

2. Protokoll från Kommunstyrelsen 2005-10-31 
- § 137; Stiftelsen Social Samfond - årsredovisning för år 2004 
- § 139; Ansökan om medel från Kompetensstegen -Håbo kommun 
- § 140; Ansökan till Länsstyrelsen om ytterligare utvecklingsmedel till 

projektet Drogsam. 

3. Revisionsrapport; Granskning av Intern kontroll, 2005-11-08, skrivelse av 
kommunens revisorer. 

4. Länsstyrelsens meddelandeserie 2005:7; Länsrapport Alkohol- och 
Tobaksområdet Uppsala län 2004. 

5. Länsstyrelsens meddelandeserie 2005:8; Missbrukarvård i Uppsala 
Län 2003. 

6. Skrivelse från Enköpings Tingsrätt 2005-11-21; Enköpings Tingsrätt 
upphör. 

7. Minnesanteckningar från Kommunala handikapprådet 2005-11-16. 

8. Protokoll från Kommunfullmäktige 2005-11-21 
- § 100; Budget 2006 och plan 2007-2008 
- § 107; Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag. 

9. Minnesanteckningar från Kommunala pensionärsrådet 2005-11-23. 

Justerandes sign. 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2005-12-07 

Övrigt 

Då detta är vård- och omsorgsnämndens sista sammanträde för året tackar 
ordföranden både ledamöter och tjänstemän för ett bra samarbete och önskar 
samtliga en God Jul och ett Gott Nytt Ar. 

Juste�� Utdrags bestyrkande 
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