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Vård- och omsorgsnämnden  

 

  

Tid och plats Kl. 18:00 tisdagen den 31 augusti 2021, Kommunhuset, Bålsta 
  
Beslutande  
Ledamöter Per-Arne Öhman (M), Ordförande, deltar på plats 

Eva Staake (S), 1:e vice ordförande, deltar på distans 
Kjell Dufvenberg (L), deltar på distans 
Inga Birath von Sydow (C), deltar på distans 
Helene Cranser (S), deltar på distans 
Ingrid Andersson (S), deltar på plats 
Ann-Sofi Borg (SD), deltar på distans 

  
Övriga närvarande  
Ersättare Carl Adam Embretsén (KD)¸ deltar på distans 

Marie Nordberg (-),deltar på distans 
Lilly-Ann Strömberg (S), deltar på distans 

  
Tjänstemän Lina Torsner, verksamhetscontroller/nämndsekreterare¸ deltar på plats 

Erik Johansson, socialchef/förvaltningschef, deltar på plats 
Marie Bertilsson, avdelningschef, deltar på distans 
Cecilia Åkerlund, avdelningschef, deltar på distans 

  
Justering  
Justerare Ingrid Andersson 
Dag och plats fredagen den 3 september augusti 2021, Kommunhusets entréplan 
Justerade paragrafer §§ §§ 55-57, 59-69 
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

 

 Lina Torsner 

Ordförande 
 

 

 Per-Arne Öhman (M) 

Justerare 
 

 

 Ingrid Andersson (S) 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 55 Dnr 2021/00003  

Mötets öppnande och anmälan av övriga frågor 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar utse Ingrid Andersson till justerare av 

dagens protokoll. 
2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner 3 september 2021, klockan 13:00 att 

justera protokollet. 
3. Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagordningen med tillägg av följande 

övriga frågor: 
- Ekonomi 
- Arbetsrättslig fråga rörande vaccination  
- Lägesrapport effektiv och nära vård 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden öppnar dagens sammanträde med kontroll av närvaro. 
Vård- och omsorgsnämnden väljer justerare därefter godkänna förslaget att justera 
fredagen den 3 september 2021, klockan 13:00. 
Eventuella övriga frågor kompletteras sist till dagordningen, därefter ska 
dagordningen godkännas.  
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VON § 56 Dnr 2021/00006  

Information från förvaltningen 

Beslut 
1. Nämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Förvaltningschef Erik Johansson informerar 
 
Ansträngt på SÄBO stundtals under sommaren med personalbortfall. Inom 
hemtjänst har det varit lättare. Relativt lugnt i sommar i övrigt. Dock har pandemin 
slitit på personalen. 
 
De flesta tjänster inom kansliet och på chefsnivå är nu tillsatta. En enhetschef måste 
sökas om då aktuell kandidat hoppat av.  
 
Pandemiläget något mer ansträngt där vi fortsatt måste vara försiktiga. Över 80 % 
som ligger på IVA är ovaccinerade. Det pratas även om en tredje dos för sårbara 
individer. 
 
Diskussion förs angående språkkrav på anställd personal. Ann-Sofi Borg (SD) 
anser att det finns en viss problematik på äldreboende. Varit incident avseende 
brukare i närtid enligt henne. Förvaltningen tillämpar inte språktester vid 
rekrytering. Tyvärr har inga finsktalande vikarier hittats under sommaren. 
Rekryteringen av finsktalande personal är fortsatt svår. 
 
En bild på matlådor har spridit sig på sociala medier och skapat många inlägg vilket 
är beklagligt då den är missvisande. Man kan välja vilken matlåda man vill ha från 
ett antal olika leverantörer. Det är utkörningen/leverans man får hjälp med av 
hemtjänsten. Priset man betalar för matlådan är 50 kr. 
 
Maria Bertilsson, avdelningschef, avger beläggningsrapport 
2 personer står i kö till somatisk plast- dessa två har tackat nej mer än en gång och 
stått i kö i mer än tre månader. 
En avdelning för demens startar på Pomona vilket gör att efter 8 september finns 
ingen kö 
Kommunen har för närvarande ingen köpt korttidsplats. 
Förvaltningen tittar över möjligheten att öppna upp mer dagverksamhet - man 
kommer prioritera de som bäst behöver det. Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer fortsätter dock att gälla hela oktober ut. 
 
Cecilia Åkerlund, avdelningschef, informerar 
Det har varit en bra sommar inom LSS och socialpsykiatrin 
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VON § 57 Dnr 2021/00070  

Handlingsplan för god vårdhygien 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer handlingsplan vårdhygien för 2021.  

Sammanfattning 
All vård och omsorg ska vara av god kvalité enligt socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen. I hälso-och sjukvårdslagen innebär god kvalité också god 
vårdhygienisk standard. ViS-dokumentet ”Samverkan avseende hygien, vård och 
smittskydd i Uppsala län” anger att huvudmännen har ansvar för att upprätta en 
övergripande handlingsplan för vårdhygieniska processer och strukturer. Med det 
innebär att beskriva, planera och prioritera de vårdhygieniska åtgärder som ska 
genomföras inom vård och omsorg, för att förhindra vårdrelaterade infektioner och 
smittspridning.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 5421, daterad 2021-08-11 
– Handlingsplan god vårdhygien i vård och omsorg, utkast 2021-03-08 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och 
finner att så sker. 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Socialförvaltningen 
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VON § 59 Dnr 2020/00034  

Utreda ett tak på 150 timmar för hemtjänst per månad 

Beslut 
1. Vård och omsorgsnämnden har tagit del av utredningen och beslutar enligt 

förvaltningens förslag att även fortsättningsvis låta biståndshandläggarens 
individuella bedömning vara underlag för vidare dialog kring särskilt boende.  

Sammanfattning 
Brytpunkten där omsorg i hemmet blir dyrare än om den skulle ges i ett särskilt 
boende kan beräknas ligga kring en hjälpinsats om ca 150 timmar/månad, i snitt ca 
5 timmar per dag. Detta enlig en forskningsrapport från Äldrecentrum som utfördes 
2015 på uppdrag av Stockholms stad. Förvaltningen har kännedom om detta och 
använder det som en av flera faktorer till uppföljning av den enskildes 
omvårdnadsbehov. Ett av de övergripande målen i Socialtjänstlagen är att frigöra 
och utveckla individens egna resurser. Biståndet ska utformas så att det stärker 
individens möjligheter att leva ett självständigt liv. Handläggaren har även 
individens egna önskemål att ta hänsyn till. 
Kommunen har fem personer som har en insats mellan 120-150 timmar/månad om 
man bortser från de som har dubbelbemanning.   
 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 5160, daterad 2021-07-27  
– Utredning nr 5161, daterad 2021-07-27 
– Protokollsutdrag § 38, 2020-05-12, uppdrag att utreda tak på 150 timmar 

hemtjänst per månad 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och 
finner att så sker. 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Avdelningen för stöd till barn, unga och vuxna, för kännedom 
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VON § 60 Dnr 2021/00033  

Utredning hemtjänst och hemsjukvård 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en 

översyn i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse nr 5420 och återkomma 
med förslag på åtgärder. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har identifierat ett behov av att genomföra en översyn av både 
avtalsvillkor, riktlinjer och villkor för hemtjänst och hemsjukvård. Förvaltningen 
föreslår att översynen ska fokusera på fyra huvudområden:  
Allmänna villkor för kundvalet inom hemtjänst, Riktlinjer för biståndsbedömning 
enligt socialtjänstlagen, Möjlighet att bedriva hemsjukvård i privat regi samt 
Riktlinje för avgiftshantering.  

Beslutsunderlag 
–  Tjänsteskrivelse nr 5420     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och 
finner att så sker. 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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VON § 61 Dnr 2021/00064  

Redovisning av delegationsbeslut år 2021 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut för 

perioden 2021-06-01 – 2021-08-23 är redovisade     

Sammanfattning 
Delegationsbeslut att redovisa för perioden: 
Protokoll delegationsbeslut Protokoll nr 5434 daterad 2021-08-24 – 
återrapporterade delegationsbeslut till förvaltningschef avseende enskilda ärenden 
för perioden 2021-06-01 – 2021-08-23.  
 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 5437, daterad 2021-08-25 
– Delegation- Protokoll nr 5434 
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VON § 62 Dnr 2021/00065  

Redovisning anmälningsärenden 2021 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att anmälningsärendena för 

perioden 2021-05-26 – 2021-08-17 är redovisade.    

Sammanfattning 
Nämndens politiker ska ges möjlighet att ta del av inkomna handlingar, såsom 
beslut från kommunstyrelse, fullmäktige, domar, begäran om yttranden, synpunkter 
och andra skrivelser och dokument av större vikt. 
 
Mot bakgrund av ovan kan nämndens politiker löpande ta del av inlagda handlingar 
i Assistenten. Perioden löper mellan datumen för nämndens sammanträden och 
läggs löpande in till VON Anmälningsärenden fram till dagen före 
nämndsammanträdet. Handlingar fylls löpande på i Assistenten, VON 
Anmälningsärenden fram till periodens slut. Respektive handling kommer sen att 
redovisas i vård- och omsorgsnämndens protokoll. Se nedan: 
 
- Remissvar från Kommunala Pensionärsrådet & Kommunala Funktionsrättsrådet 
på Ett hälsosamt åldrande i Håbo 
- Delårsuppföljning mars 2021 
- Protokoll KPR 2021-04-27 
- Protokoll KPR 2021-05-25 
- Beslut från KS 2021-04-26 § 108 Ekonomiuppföljning februari 2021 
- Budget och mål 2022 samt plan 2023-2024 (Beslut från KS 2021-04-26-§ 121 
Tidplan budget 2022, revidering och Tjänsteskrivelse Tidplan budget 2022, 
revidering) 
- Protokollsutdrag KF 2021-05-10 § 49 Årsredovisning 2020 
- Protokollsutdrag KF 2021-05-10 § 65 Uppföljning av miljöstrategin för 
verksamhetsåret 2020 
- Beslut KS 2021-05-31 § 167 - Framtagande av ny internhyresmodell 
- Rapport internhyresmodell Håbo 
- Tjänsteskrivelse Internhyresmodell 31 maj 2021 slutversion 
 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 5414, daterad 2021-08-17    
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(17) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-08-31  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 63 Dnr 2021/00022  

Yttrande över Revisionsrapport styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens yttrande som nämndens 

yttrande.  

Sammanfattning 
Förvaltningen har sammanställt yttrande till revisorerna.    
KPMG har av Håbo kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en 
grundläggande granskning av kommunstyrelsen och nämnderna samt den 
gemensamma lönenämnden. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Det 
övergripande syftet med den grundläggande granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen, nämnderna samt den gemensamma lönenämnden på en 
övergripande nivå har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. 
Revisionen önskar att nämnden ger ett yttrande över granskningens slutsatser. 
 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 5423, daterad 2021-08-17 
– Yttrande Över revisionsrapport KPMG Grundläggande granskning 21-03-24 nr 

5419 
– Revisionsrapport - KPMGs granskning - styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamheten 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och 
finner att så sker. 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunens revisorer  
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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VON § 64 Dnr 2021/00072  

Remittering av förslag till Plan för full delaktighet i Håbo 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande och 

överlämnar det till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet – förslag till Plan för full delaktighet i 
Håbo, till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Planen som nu remitterats har 
tagits fram i samråd med tjänstemän från fler förvaltningar och förslaget är avsett 
att gälla 2022-2025. 
 
Förvaltningen anser att utredningen är väl genomförd och instämmer i utredningens 
förslag. Förvaltningen överlämnar yttrandet till vård- och omsorgsnämnden för 
godkännande. 
 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 5416, daterad 2021-07-30 
– Yttrande VON 2021/00072 nr 5415 
– Remissversion Plan för full delaktighet 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och 
finner att så sker. 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen dnr 2019/00327 
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VON § 65 Dnr 2021/00054  

Entledigande och utnämnande av dataskyddsombud 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden entledigar Caroline Löf från uppdraget som 

dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden 2021-08-31. 
2. Vård- och omsorgsnämnden utser Louise Lightowler, tillförordnad kanslichef 

på kommunstyrelsens kansli, till nytt dataskyddsombud för vård- och 
omsorgsnämnden från och med 2021-09-01.  

Sammanfattning 
Enligt dataskyddsförordningen ska kommunen ha ett dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudet ska bland annat kontrollera att personuppgifter behandlas på 
ett korrekt och lagligt sätt samt informera och ge råd om dataskyddsförordningen 
och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska även fungera som en kontaktpunkt 
för tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. 
Caroline Löf som tidigare är utsedd till dataskyddsombud för vård- och 
omsorgsnämnden har bytt tjänst och är tjänstledig från och med 2021-09-01. 
Därmed behöver ett nytt dataskyddsombud utses och förvaltningen föreslår Louise 
Lightowler, tillförordnad kanslichef på kommunstyrelsens kansli.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 5426, daterad 2021-08-20 
– Protokollsutdrag VON 2018-10-02 § 61 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och 
finner att så sker. 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
– Integritetsskyddsmyndigheten 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(17) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-08-31  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 66 Dnr 2021/00056  

Cykling utan ålder 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda om kommunen 

bör söka medlemskap i ”Cykling utan ålder”. 
2. I det fall utredningen förordar kommunalt medlemskap ska det framgå vilken 

nämnd/förvaltning som föreslås ha ansvaret. 
3. Utredningen redovisas vid nästkommande nämndsammanträde den 5 oktober 

2021.    

Sammanfattning 
Nämndens ordförande Per-Arne Öhman har väckt ett ärende till nämnden den 31 
augusti 2021 angående utredning om medlemskap i organisationen Cykling utan 
ålder.  
”Cykling utan ålder” är benämningen på en ideell organisation som från starten 
2017 vuxit till en världsomfattande verksamhet. I dag är verksamheten spridd till 
mer än 55 länder och i Sverige har nu mer än 30 kommuner anslutit sig bland annat 
Uppsala kommun.  
Förvaltningen anskaffade 2018/2019 parcyklar till Pomona och Solängen/Dalängen, 
cyklar där den medåkande i princip sitter på en egen cykel hopkopplad med 
”pilotens” (personen som kör cykeln) cykel. Ytterligare någon/några cyklar har 
anskaffats i närtid varmed även LSS fått tillgång till cykel/cyklar. 
 
Håbo kommun har inte anslutit sig till organisationen ”Cykling utan ålder”. 
Ordförande yrkar därför på att förvaltningen ska utreda förutsättningarna för ett 
medlemskap samt, för det fall medlemskap blir aktuellt, var i Håbo kommun 
ansvaret för detta ska ligga.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 5429, daterad 2021-08-20 
– Cykling utan ålder, bakgrund och yrkande från ordförande, daterad 201-08-19 
– Information Cykling utan ålder 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och 
finner att så sker. 
______________ 
Beslutet skickas till: 
– Verksamhetsutvecklare socialförvaltningen    
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VON § 67 Dnr 2019/00028  

Ny gruppbostad 2020 - placering Viby 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att nybyggnation av gruppbostad i Viby 

ska genomföras under förutsättning att den rättsliga prövningen i ärendet är 
avgjord.       

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beviljade genom beslut 2020-06-29 § 42 vård- och 
omsorgsnämnden investeringsmedel om 19,8 miljoner kronor för ett nytt 
gruppboende. I samma beslut beslutades i punkten 5 att boendet skulle placeras i 
Viby. Kommunfullmäktiges beslut om att gruppboendet ska placeras i Viby är 
överklagat till förvaltningsrätten och ligger i avvaktan på beslut (laglighetsprövning 
av kommunallagen). Vård- och omsorgsnämnden gav genom beslut 2020-08-25 § 
62 socialförvaltningens förvaltningschef i uppdrag att av Tekniska förvaltningen 
beställa gruppbostad 2020 med placering i Viby.  
Projektet drivs parallellt med projektet Ny gruppbostad 2022 - placering Dalvägen 
med samma utförande, gemensam projektering och upphandling. Båda boendena 
byggs genom totalentreprenader och omfattar sex platser vardera. Bygglov är 
beviljade. 
Upphandling har skett genom upphandlingsenheten. Tre anbud har inkommit. Krav 
har ställs gällande erfarenhet från likande byggnationer samt på ekonomisk 
stabilitet. Utvärdering på pris har gjorts. 
Fastighetsavdelningen behöver nu ett beslut om genomförande från vård- och 
omsorgsnämnden för att kunna påbörja nybyggnation av den nya gruppbostaden 
med placering i Viby. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 5430, daterad 2021-08-20 
– Protokollsutdrag VON 2020-08-25 § 62 

Protokollsutdrag KF 2020-06-29 § 42 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande yrkar att förvaltningens förslag till beslut ska bifallas med tillägget 
”under förutsättning att den rättsliga prövningen i ärendet är avgjord”. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut med 
tillägget ”under förutsättning att den rättsliga prövningen i ärendet är avgjord” och 
finner att så sker. 
______________ 
Beslutet skickas till: 
– Fastighetsavdelningen för åtgärd 
– Kommunstyrelsen, för kännedom    



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(17) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-08-31  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 68 Dnr 2020/00036  

Ny gruppbostad 2022 - Placering Dalvägen 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att nybyggnation av gruppbostad på 

Dalvägen ska genomföras.    

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beviljade genom beslut 2020-06-29 § 43 vård- och 
omsorgsnämnden investeringsmedel om 20,3 miljoner kronor för en ny 
gruppbostad på Dalvägen. I samma beslut gav Kommunfullmäktige vård- och 
omsorgsnämnden i uppdrag att beställa projektstart för nybyggnation av 
gruppbostad.  
Vård- och omsorgsnämnden gav genom beslut 2020-08-25 § 63 
socialförvaltningens förvaltningschef i uppdrag att av Tekniska förvaltningen 
beställa projektstart för nybyggnation av gruppbostad 2022 med placering på 
Dalvägen.   
Projektet drivs parallellt med projektet Ny gruppbostad 2020 - placering Viby med 
samma utförande, gemensam projektering och upphandling. Båda boendena byggs 
genom totalentreprenader och omfattar sex platser vardera. Bygglov är beviljade. 
Upphandling har skett genom upphandlingsenheten. Tre anbud har inkommit. Krav 
har ställs gällande erfarenhet från likande byggnationer samt på ekonomisk 
stabilitet. Utvärdering på pris har gjorts. 
Fastighetsavdelningen behöver nu ett beslut om genomförande från vård- och 
omsorgsnämnden för att kunna påbörja nybyggnation av den nya gruppbostaden 
med placering på Dalvägen.   

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 5432, daterad 2021-08-23 
– Protokollsutdrag VON 2020-08-25 § 63 
– Protokollsutdrag KF 2020-06-29 § 43 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och 
finner att så sker. 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
– Fastighetsavdelningen för åtgärd 
– Kommunstyrelsen, för kännedom    
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(17) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-08-31  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 69 Dnr 2021/00034  

Övriga frågor och ärenden 2021 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Övrig fråga: Ekonomi.  
Ann-Sofi Borg (SD) önskar ta del av underlag till budgeten nedbruten på fem 
positioner så man kan se de underliggande raderna.  Hon lyfter vikten av att 
verksamhetsberättelser ska skrivas av enhetscheferna.  
Förvaltningen svarar att verksamhetsberättelser upprättas enligt struktur gemensam 
för samtliga förvaltningar. Enhetschef har inte i uppdrag att skriva det på det sätt 
som efterfrågas. Det är i så fall en kommungemensam fråga hur man ska arbeta 
med verksamhetsberättelser och rapportering. Förvaltningen återkommer till Ann-
Sofi Borg med det underlag hon efterfrågar. 
Övrig fråga: Arbetsrättslig fråga rörande vaccination  
Kjell Dufvenberg (L) undrar hur man hanterar om personal i verksamheterna är 
ovaccinerad 
 
Förvaltningen svarar att som arbetsgivare får man inte efterfråga om en 
medarbetare är vaccinerad. Brukare med extra känslighet som t ex inte kan 
vaccinera sig får man vidta extra skyddsåtgärder och skyddsutrustning kring. Man 
kan inte ställa krav på att en anställd är vaccinerad vid nyanställning. 
 
Övrig fråga: Lägesrapport effektiv och nära vård  
Inga Birath von Sydow (C) önskar en lägesrapport samt hur status ser ut för 
Vårdcentrum Håbo.  
 
Förvaltningen svarar att närvårdsstrateg Anna Åsen har gjort ett fantastiskt arbete. 
Mycket information finns att hitta på regionens hemsida. Angående Vårdcentrum 
Håbo är inriktningen att det ska testas en sådan lösning i samarbete med Enköping. 
Detta drar troligen igång efter årsskiftet. Inte säkert att det kommer bli en byggnad 
utan troligen flera olika samverkande verksamheter. Det är regionens beslut vart 
Vårdcentrum kommer placeras. Ingen projektering gjord. Förvaltningen kommer 
bevaka frågan. Förstudie och behovsanalys kommer göras och ligga till grund för 
fortsatt arbete. 
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