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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2006-04-05 

VoN § 13 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

1. Nämnden beslutar att godkänna utskickad dagordning/ärendelista. 

Ärende 

( Inga ytterligare ärenden har tillkommit till utskickad föredragningslista. 

Justerarides sign. Utdragsbestyrkande 11-
f 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2006-04-05 

VoN § 14 Dnr 2006/24 

Budgetuppföljning för vård- och omsorgsnämnden mars 2006 

Beslut 

1. Nämnden noterar till protokollet att man tagit del av förvaltningens budget
uppföljning per den 31 mars 2006. 

Ärende 

Från förvaltningen föreligger upprättad budgetuppföljning per den 31 mars 
2006. 

Prognosen för vård- och omsorgsnämnden visar ett underskott om 200.000:
på grund av tillkommande transportkostnader under ombyggnationen av Po
monas kök. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

·1i 4v 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2006-04-05 

VoN § 15 Dnr 2004/18 

Taxor och avgifter för vård- och omsorg 

Beslut 

1. Kommunens riktlinjer förändras så att hyreskostnaden sätts till 9% av den 
faktiska hyran när den enskilde väljer att inte söka kommunalt bostads
tillägg för pensionärer. 

2. Avvakta riksda
'
gens beslut om matavgiftsutredningens förslag innan beslut 

fattas om eventuell jämkning av matkostnaderna. 

3. I övrigt görs inga förändringar med anledning av pensionärsorganisationer
nas skrivelse. 

Ärende 

Ar 2002 genomfördes den s.k. maxtaxereformen. I bestämmelserna i 8 kap 
Socialtjänstlagen regleras kommunernas möjlighet att ta ut avgifter inom 
äldre- och handikappomsorgen. Kommunens avgifter för hemtjänst, dag
verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård samt för särskilt boende får inte 
inkräkta på vad den enskilde ska få förbehålla sig för normala levnadskostna
der. Avgifterna får heller inte överstiga ett i lagen angivet avgiftstak som 2006 
är 1.588.- kronor per månad. 

Håbo kommun införde en ny taxa för vård och omsorg den 1 augusti 2004. 
Synpunkter från pensionärsorganisationerna har därefter inkommit på 

• Modellen för avgiftsberäkning när en av makarna bor i särskilt boende 
• Taxans utgångspunkt att inte jämka kostnaderna för mat 
• Metoden att sätta hyreskostnaden till 0:- när den enskilde väljer att 

inte söka BTP. 

Förvaltningens bedömning framgår av tjänsteskrivelse daterad 2006-03-27. 

Beslutsunderlag 
1. SPF:s faktablad nr 9, rev. 2004-11-08. 
2. Skrivelse från pensionärsorganisationerna 2005-10-06. 
3. Tjänsteskrivelse 2006-03-27. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

iJ!J- lr. 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2006-04-05 

VoN § 16 Dnr 2006/26 

Om- och tillbyggnad av Pomonas matsal 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Pomonas matsal ska byggas ut i 
enlighet med det ritningsförslag som presenterats av Mats Jönsson Konsult 
AB den 25 oktober 2005. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med det förslag från kommu
nens arkitekt Mats Andreasson som presenterades vid nämndens sam
manträde. 

Ärende 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträde den 15 februari 2006 
att uppdra åt förvaltningen att i samråd med miljö- och teknikförvaltningen 
genomföra en ombyggnad av Pomonas kök, exklusive utbyggnad av matsa
len, samt investera i en lösning av sophanteringen. 

Ritningsförslag finns om utbyggnad av matsalen med ca 31 ,5 kvm. Det skulle 
väl kompensera det bortfall av sittplatser som blir i och med utbyggnaden av 
köket. Kostnaden för en utbyggnad är dock relativt hög, ca 500 tkr. Med en 
avskrivning om 25 år och en kalkylränta om 4% blir årskostnaden ca 40 tkr. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2006-03-27. 

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

2006-04-05 

VoN § 17 Dnr 2006/27 

Bidrag till frivilligorganisationer och föreningar som bedriver 
social verksamhet, 2006 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beviljar föreningsbidrag till 

- Club Myran 
- Enköping-Håbo Brottsofferjour 
- Pomona Intresseförening· 
- Kvinnojouren Olivia 
- BRIS 

Summa bidrag 

Ärende 

160 000 kronor 
25 000 kronor 

5 800 kronor 
129 600 kronor 

5 000 kronor 

325 400 kronor 

Inom ramen för vård- och omsorgsnämndens område kan frivilligorganisatio
ner i Håbo kommun söka bidrag. Den.fastställda ekonomiska ramen för år 
2006 är 400 000 kronor. De grunder som används vid bedömning om bidrag 
bör utgå är att det skall vara en frivilligorganisation inom det sociala området 
som i intention och handling har en primär välfärdsinriktning. Frivilligorganisa
tionens arbete skall inriktas på insatser till de målgrupper som nämnden har 
ett särskilt ansvar för enligt Socialtjänstlagen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2006-03-28. 

Beslut till: Respektive organisation 

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

2006-04-05 

VoN § 18 Dnr 2006/25 

Ansökan om tillstånd enligt 7kap 5 §Alkohollagen för servering av 
alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till allmänheten 

Beslut 

1. Under förutsättning av att Sarah Smith erhåller tillstånd för livsmedelshan
tering från miljö- och teknikförvaltningen, tillstyrker vård- och omsorgs
nämnden Sarah Smiths ansökan om servering av starköl och vin till all
mänheten på Wärstamarknaden den 26 maj 2006 mellan klockan 19.00 
och 01.00. 

Ärende 

Sarah Smith ansöker om tillstånd att få servera starköl och vin på Wärsta
marknaden fredagen den 26 maj mellan klockan 19.00 - 01.00. 

Polismyndigheten i Uppsala län, Skatteverket och kronofogdemyndigheten har 
inget att erinra mot att sökanden erhåller tillstånd för utskänkning enligt ovan. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss till Polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. 
2. Tjänsteskrivelse 2006-03-20. 

Beslut till: Sarah Smith 
Polismyndigheten i Uppsala län 

Utdragsbestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2006-04-05 

VoN § 19 Dnr 2006/28 

Åtgärd med stöd av 7 kap 20 §Alkohollagen 1994:1738 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att med stöd av 7 kap 20 § 
Alkohollagen ge Bålsta Gästgivaregård AB en varning, då bolaget inte 
uppfyller kraven om ekonomisk skötsamhet enligt 7 kap 7 § Alkohol
lagen. Anledningen till att bolaget inte uppfyller kraven är att bolaget miss
sköter sina skatte- och avgiftsinbetalningar. 

Ärende 

Bålsta Gästgivaregård AB, org.nr. 556202-8513, innehar tillstånd att servera 
starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. Ärendet om åtgärd har initierats 
av socialförvaltningen eftersom bolaget, trots varning från länsstyrelse och 
länsrätt, inte följer de i Alkohollagen gällande bestämmelser rörande ekono
misk skötsamhet. 

Förvaltningens förslag är att en varning meddelas, men betonar att då Bålsta 
Gästgivaregård AB meddelats varning två gånger tidigare, så bör kommunen, 
om ej Alkohollagens 7 kap 7 § följs, dvs att man självmant betalar uppkomna 
skatter och avgifter, initiera ett ärende om omedelbar återkallelse av bolagets 
serveringstillstånd. 

Beslutsunderlag 
1. Remissyttrande från Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. 
2. Tjänsteskrivelse 2006-03-29. 

Beslut till: Bålsta Gästgivaregård AB 
Statens Folkhälsosinstitut 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Polismyndigheten i Uppsala län 

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

2006-04-05 

VoN § 20 

Information 

Beslut 

1. Nämnden tackar för informationen. 

Ärende 

Ledamöterna ges information om: 

• Nattens situation 

• Budget 2007 

• Plusjobb och utbildningsvikariat 

• Pomonas kök under ombyggnadstiden. 

Utdrags bestyrkande 
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HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 

2006-04-05 

VoN § 21 

Redovisning av anmälningsärenden 

Beslut 

1. Nämnden noterar nedanstående handlingar som delgivna. 

Ärende 

Följande handlingar redovisas: 

1. Länsstyrelsen Uppsala län, LS meddelandeserie 2006:2 och 3; Rapporter 
om kommunernas tillsyn enligt alkohol och tobakslagen. 

2. ·Protokoll från Kommunstyrelsen 2006-02-06, § 7; Attestreglemente för 
Håbo kommun. 

3. Protokoll från Kommunfullmäktige 2006-02-27 
- § 6, Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den 

kommunala verksamheten i Håbo kommun 
- § 5, Reglemente för intern kontroll 
- § 12, Omfördelning av budgetmedel från biståndsnämnden till vård- och 

omsorgs nämnden. 

4. Protokoll från Tillståndsnämnden 2006-03-13, § 22; Ändrad användning av 
ladugård till samlingslokal. 

Justerandes sign. 

1 r 
Utdragsbestyrkande 
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