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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
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Socialnämnden 
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§ 95 
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§ 100 

JUSTERARE 

Godkännande av dagordning 

Infonnation och rapporter samt genomgång av ärendena 

A vrapportering från biståndsutskottets sammanträde 

Intraprenadavtal mellan Dalängens äldreboende och Håbo kommun 

Beslut om att socialnämndens ordförande undertecknar överens
kommelse om somatisk rehabilitering 65 år och äldre 

Månadsuppföljning/budgetuppföljning per november år 2010 

Utruaning av måltidsservice inom förskola, skola och äldreomsorg 

Beslut om serveringstillstånd 

Redovisning av anmälningsärenden till socialnämnden 

Sammanträdets avslutning och avtackniug 

EXPEDIERAD 

I 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2010-12-21 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 91 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen kompletteras med ärende om ansökan om serveringstillstånd. 

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden beslutar att godkänna dagordning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDAAGSBESTYRKNING Nr 201 0_2680 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2010-12-21 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 92 

Information och rapporter samt genomgång av ärendena 

Socialchefen informerar 
Kön till äldreboendet ligger på oförändrat antal köande på cirka 20-25 
personer. 

Kommunen har fått in ett antal anbud gällande upphandling av fardtjänst 
och riksfardtjänst. Beslut om vem som vinner upphandlingen väntas ske 
omkring den 18 januari 2 O Il . 

Genomgång av socialnämndens ärenden 
Närnndenl!' går igenom ärendena för dagens sammanträde tillsammans med 
förvaltningens tjänstemän. 

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden beslutar att notera lämnad information. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2010.2681 



HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2010-12-21 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 93 

Avrapportering från bistånds utskottets sammanträde 

För biståndsutskottet lämnar ordförande Per-Olof Thorsbeck (S) rapport 
från utskottets extra sammanträde den 2 december 2010 samt ordförande 
Birgitta Green (Båp) från dagens sammanträde den 21 december 2011. 

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden tackar för rapporteringen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 0.2682 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2010-12-21 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 94 SN 2007/157 

Intraprenadavtal mellan Håbo kommun och Dalängens äldreboende 

Sammanfattning 
Dalängens äldreboende som är ett boende med 18 lägenbeter för personer med 
demenssjukdom drivs sedan I januari 2008 som intraprenad. Det innebär att 
verksarnbeten bedrivs i kommunal regi men att personal och ansvarig har en större 
självbestämmanderätt än i ordinär kommunal verksamhet. Ett exempel på det är 
att över- och underskott överförs mellan verksamhetsåren. 

Verksarnbeten har bedrivits som intraprenad i tre (3) år och har fungerat mycket 
väl. Personal och ansvarig chef har tillsammans utvecklat verksarnbeten vilket har 
gett Dalängens äldreboende höga betyg i de brukarundersökningar som har 
genomförts. Personal och ansvarig chef för verksamheten vill fortsätta att driva 
intraprenad under åren 2011-2013. 

I nya avtalet för åren 2011-2013 har tre (3) förändringar gjorts jämfört med 
föregående års avtal. 

• Intraprenaden tar bort att själva sköta städningen av lokalerna. 

• Intraprenadens ges möjlighet till stöd från vaktmästartjänsten på Pomonas 
äldreboende, vilket har tydliggjorts. 

• Överskott som är möjligt att föra med till påföljande verksarnbetsår har 
maximerats till en (1) procent av intraprenadens nettobudget samt att det 
skrivits in att överskottet måste förbrukas påföljande år. 

Beslutsunderlag 
Intraprenadavtal avseende Dalängens äldreboende, daterad 2010-12-15. 

- Tjänsteskrivelse daterad 2010-12-15. 

Socialnämndens beslut 

1. Nänmden beslutar att Dalängens äldreboende ska bedrivas som intraprenad 
åren 2011-2013. 

2. Nämnden uppdrar till förvaltningschef att teckna nytt avtal för åren 2011-2013 
med ansvarig för Dalängens äldreboende. 

Beslutsexpediering 
Enhetschef, Dalängens äldreboende 
Ekonomiavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 0_2683 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2010-12-21 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 95 SN 2010/110 

Beslut om att socialnämndens ordförande undertecknar 
överenskommelse om somatisk rehabilitering 65 år och äldre 

Ärendebeskrivning 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat godkänna förslaget till överens
kommelse mellan Landstinget Uppsala Län respektive Enköpings kommun 
och Håbo kommun om somatisk rehabilitering för personer 65 år och äldre. 

Landstinget har tillsammans med länets kommuner initierat att överens
kommelser som reglerar rehabiliteringsansvaret ska skrivas. Den här överens
kommelsen reglerar ansvaret för personer 65 år och äldre i Enköpings kommun 
och Håbo kommun. Överenskommelsen syftar till att klarlägga ansvarsfördel
ningen mellan huvudmännen som stöd till det fortsatta vårdkedjearbete för 
målgruppen äldre i södra länsdelen. 

Äldrenålen är ett samverkansforum i södra länsdelen som representeras av 
förvaltningschefer från kommunerna och Lasarettet i Enköping samt de lokala 
vårdcentralscheferna. Det är Äldrenålen som tagit fram överenskommelsen 
och som kommer att ha fortsatt mandat att följa upp, revidera och föreslå nya 
skrivningar. Överenskommelsen är även förankrad vid Habiliterings- och 
hjälpmedelsförvaltning och vid Primärvårdsfcirvaltningen. Den politiska 
förankringen sker via SKL-mötet (samverkan kommuner och landsting i södra 
länsdelen) som hanterar ärenden för närvårdssamverkan. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS § 135. 
Överenskommelse om samverkan, slutversion daterad 2010-10-20. 
Tjänsteskrivelse daterad 2010-12-06, nr 2010.2551. 

Socialnämnden beslutar 

1. Nämnden beslutar att socialnämndens ordförande undertecknar överens
kommelsen om somatisk rehabilitering 65 år och äldre. 

Beslutsexpediering 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Landstinget Uppsala län 
Vård- och omsorgsnänmden, Enköpings kommun 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Berörda enhetschefer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

�I ?rll 
Nr 2010.2584 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2010-12-21 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 96 SN 2010/36 

Månadsuppföljning/budgetuppföljning per november år 2010 

Sammanfattning 
Förvaltningens budgetuppföljning per november visar ett prognostiserat 
O-resultat vid årets slut. Omsorgen om äldre och funktionsnedsatta visar 
ett underskott om ca 4,8 miljoner kronor och individ- och familjeomsorgen 
visar ett överskott om ca 4,5 miljoner kronor. De stora avvikelserna 
kommenteras nedan. 

Hemtjänst. Verksamheten visar ett underskott om 3874 tkr. Det beror både 
på fler ärenden samt att brukare ratt utökad tid. Reduceringen av brukarin
täkter är något högre än tidigare år. 

Äldreboende. Verksamheten visar ett underskott om l 487 tkr. Orsak till 
det är bland annat en högre vårdtyngd än beräknat på Attendo, en ledsag
ning till sjukhus under hela året, inlösta semesterdagar i samband med 
Attendos övertagande samt minskad försäljning av platser till Upplands-Bro 
kommun. 

Institutionsvård 0-20 år. Verksamheten redovisar ett överskott om l 850 tkr. 
Det beror på att placeringar har kunnat avslutas och få nya placeringar under 
året. Detta har kunnat genomföras på grund av att öppenvården har utvecklats. 

Familjehem 0-20 år. Här redovisas ett överskott om l 051 tkr. Det är rimligt 
att anta att det beror på ett bättre förebyggande arbete som utvecklats under 
flera år samt behandlingsarbete i egen regi. 

Beslutsunderlag 
Prognosrapport, daterad 2010-12-14. 

- Tjänsteskrivelse daterad 2010-12-15. 

Socialnämnden beslutar 

l .  Nämnden godkänner förvaltningens budgetuppföljning per november år 
20 l O och lägger budgetuppföljningen till handlingarna. 

Beslutsexpediering 
Ekonomiavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2010_2685 



� 
� HÅBO 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2010-12-21 KOMMUN 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 97 SN 2010/108 

Utmaning av måltidsservice inom förskola, skola och äldreomsorg 

Sammanfattning 
ISS Facility Services AB, affarsområde catering har den 6 december 2010 
inkommit med en utmaning av måltidsservice inom förskola, samtliga 
stadier inom skolan samt äldreomsorgen i Håbo kommun. 

Förvaltningens bedömning 
Socialnämnden gjorde år 2008 ett försök att upphandla driften av restaurang 
Pomona. Marknadens intresse då var svagt och endast ett anbud inkom. 

Eftersom den nya utmaningen omfattar hela måltidsservicen i kommunen så 
kan det antas att intresset vid en upphandling kan vara större. 

När det gäller maten inom äldreomsorgen så tillagas den i huvudsak på 
restaurang Pomona för de .boende samt för enskilda utifrån som antingen 
kommer till restaurangen och äter eller har matlåda från hemtjänsten. På 
Dalängens äldreboende lagas mat till de som bor där och när det gäller det 
nya äldreboendet som planeras vara klart år 2012 kommer maten att lagas 
lokalt på äldreboendet. 

Enligt förvaltningens mening är maten och kvaliteten av mycket stor 
strategisk betydelse för de äldre. Sedan ett par år är det möjligt för de 
boende på Pomona att välja på två rätter till huvudmålet. Denna möjlighet 
finns inte på Dalängen men i gengäld är maten "hemlagad" och mycket 
uppskattad av de boende. 

I den senaste brukarundersökningen från socialstyrelsen som publicerades i 
november år 2010 rar maten ett högt betyg av de boende på Pomona. Man 
får ett värde av 70 där riksgenomsnittet är 63 och det finns ingen kommun i 
Uppsala eller Stockholms län som har ett högre värde. Som det verkar finns 

det således inga kvalitetsmässiga skäl till att lägga ut matproduktionen till 
de äldre på entreprenad. 

När det gäller Pomonas restaurang används lokalen till många andra 
aktiviteter. Det är underhållning i form av dans som ordnas av dagverk -
sarnheten och musikunderhållning som arrangeras av Pomonas intresse
förening. Det är sannolikt att detta skulle kunna fortsätta även om en privat 
entreprenör drev restaurangen men man kan ändå inte bortse i från att det 
skulle kunna uppstå intressemotsättningar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2010.2686 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2010-12-21 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 97 

Beslutsunderlag 
Utmaning från ISS Facility Services AB 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2010-12-15 

Socialnämndens beslut 

SN 2010/108 

1. Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att inte anta utmaningen 
från ISS Facility Services AB beträffande måltidsservice inom äldreom
sorgen i Håbo kommun 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Skolförvaltningen 
Bildningsförvaltningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

�7r1 
Nr 2010.2686 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2010-12-21 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 98 

Beslut om serveringstillstånd 

Sammanfattning 

SN 2010/109 

Ansökan har inkommit från Restaurang Behaye BB, organisationsnummer 
969751-5428, om tillstånd enligt 7 kap 5 § Alkohollagen att få servera 
alkoholdrycker till allmänheten. Företaget har köpt Restaurang Rickards Krubb 
& Nubb Bålsta AB. 

Företaget är ett handelsbolag med två styrelseledamöter, det är Robil Demir 
och Zakay Behaye som även driver restaurang i Jakobsberg sedan år 2002. 
Både Robil Demir och Zakay Behaye har erfarenhet av branschen och kommer 
att driva Rickards Krubb och Nubb i samma anda som tidigare i enlighet med 
sin verksarnhetsbeskrivning . 

Förvaltningens bedömning 
Yttrande har inhämtats från polisen, skatteverket och kronofogdemyndigheten. 
Ingen av remissinstanserna har något att erinra mot att Restaurang Behaye BB 
erhåller tillstånd om att servera alkoholdrycker till allmänheten. 

Vid sedvanlig prövning av sökanden framkommer inget skäl till avslag på 
ansökan om serveringstillstånd. 

Beslutsunderlag 
Restaurang Behaye BB' s verksarnhetsbeskrivning. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2010-12-16. 

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden beslutar att godkänna Restaurang Behaye BB' s ansökan om 
permanent tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till 
allmänheten. 

Beslutsexpediering 
Restaurang Behaye BB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

�1d-- I 
Nr 201 0_2688 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2010-12-21 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 99 SN 2010/121 

Redovisning av anmälningsärenden till socialnämnden 

Sammanfattning 
Redovisning av anmälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse för 
ledamöterna i socialnämnden att ta del av. 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning av anmälningsärendena, daterad 2010-12-21. 

Socialnämndens beslut 
- Nämnden beslutar notera anmälningsärendena som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 0.2687 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2010-12-21 

Socialnämndens biståndsutskotl 

JUSTERARE 

BINAU § 100 

Sammanträdets avslutning och avtackning 

Ordförande Karl-Henrik Nanning (M) tackar alla ledamöter och tjänstemän 
för ett mycket gott samarbete. Dels under det gångna året men framförallt 
för den gångna mandatperioden och önskar alla en riktig god jul och ett gott 
nytt år. 

Ordförande som får nya förtroendeuppdrag och lämnar socialnämnden 
tillönskar nya socialnämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän ett stort 
lycka till inför kommande mandatperiod samt erbjuder till nya nämndens 
ordförande Eva Staake (S) att stå till tjänst med kunskap om behov uppstår. 

Som avslutning läser Ingrid Andersson (S) några väl valda ord och riktar 
dessa speciellt till ordförande Karl-Henrik Nanning som bevis för ett mycket 
gott ordförandeskap och samarbete under den gångna mandatperioden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2010.2735 
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