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Bertil Brifors (M) 
Bernt Sahlberg (C) 

Thomas BrandelI, socialchef 
Lena Fertig, nämndsekreterare 
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2011-01-05, Socialförvaltningens kansli 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-01-04 

Socialnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 

2011-01-04 

Datum f'Or 
2011-01-05 anslags nedtagande 

Socialförvaltningen, Håbo kommun �"\ -, 
Ct ,-

I Iv1\! +ev-h",! 
...... ....... J ..... 

Lena Fertig ,\ 

2011-01-27 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 1 Godkännande av dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2011-01-04 

§ 2 Attesträtt och attestförteckning inom socialnämnden och dess 

förvaltning år 2011 

§ 3 Beslut av ledamot och ersättare till socialnämndens arbetsutskott, 
mandatperioden 2011-2014 

§ 4 Beslut av ledamöter och ersättare till socialnämndens biståndsutskott, 

mandatperioden 2011-2014 

§ 5 Beslut om förordnande av ledamöter i socialnämndens biståndsutskott 

med kompletterande beslutanderätt 

§ 6 Beslut av jourtid för socialnämndens ordförande ochjourveckor för 
biståndsutskottet år 2011 

§ 7 Beslut om sammanträdestider för år 2011 

§ 8 Förslag till organisationer som ska ingå i kommunala pensionärsrådet (KPR) 

§ 9 Socialnämndens nominering av ledamot/ersättare till kommunala 
handikapprådet (KHR) 

§ 10 Introduktion av socialnämndens ledamöter och ersättare 

.rSTERARE 

e) I l/J I I 
EXPEDIERAD SiGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



� w HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2011-01-04 

Socialnämnden 

SN § 1 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen kompletteras med övriga frågor om dels beslut i ärenden 
rörande serveringstillstånd samt önskemål om att få kallelse och protokoll 
med e-post. 

Ärende om - förslag till val av ersättare i kommunala pensionärsrådet -
bordlägges. 

Efter genomgång av socialnämndens ärenden noteras följande: 

Enligt socialnämndens delegationsordning har nämndens ordförande rätt att 
fatta beslut i ärenden rörande serveringstillstånd enligt 7 kap. 5 § alkohol
Iagen i de fall nämndens sammanträde inte kan inväntas. 

De ledamöter och ersättare som anmäler sitt önskemål till nämndens sekre
terare får kallelse, beslutshandlingar och protokoll med e-post i stället för 
med traditionell post. 

Beslut 

I. Dagordning och noteringar godkärms. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.14 



rn1 � HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-01-04 

Socialnämnden 

J STERARE 

(:;J 

SN § 2 SN 2010/73 

Attestförteckning och attesträtt inom socialnämnden och dess 
förvaltning år 2011 

Ärendebeskrivning 
Attesten är en del av den interna kontrollen och innebär att den ekonomiska 
transaktionen godkänns. Attestanten ansvarar för att den utbetalning som 
görs är korrekt samt genomför kontroll av faktura, eller motsvarande 
underlag mot beslut, beställning och/eller följesedeliordererkännande. 

Faktisk beställning har skett hos leverantören av behörig person. 
Kvantitet och kvalitet är riktiga, stämmer med beställning 
Pris, rabatt och övriga villkor inklusive moms är riktiga, stämmer med 
ingången överenskommelse och/eller avtal. 
Namn på samtliga deltagare avseende konferens eller måltider finns med 
som anteckning på fakturan. 
Kontering har skett på ett riktigt sätt. 
Personliga kostnader ska attesteras av överordnad chef. 

F örvaltningschefen har attesträtt på alla konton inom socialförvaltningens 
verksamhet samt är ansvarig inför socialnämnden avseende verksamhet och 
ekonomi. 

Beslutsunderlag 
- Attestförteckning, daterad 2011-01-04. 

Beslut 

l. Socialnämndens ordförande attesterar verksamhet m 10800, socialnämnd 
och verksamhet m 10810, pensionärsråd. 

2. Förvaltningschef ges attesträtt till samtliga övriga verksamheter samt att 
vidaredelegation kan ske utifrån vad som är lämpligt för verksamheten. 

Beslut expedieras till: 
Socialnämndens ordförande 
Berörda tjänstemän 
Ekonomiavdelningen 
Socialförvaltningens ekonomi administratör 
Socialnämndens revisorer 

EXPEDIERAD 

[lJ[ 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.16 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-01-04 

Socialnämnden 

SN § 3  SN 2010/97 

Beslut av ledamot och ersättare att ingå i socialnämndens 
arbetsutskott för mandatperioden 2011-2014 

Sammanfattning 
Enligt socialnämndens reglemente ska tre ordinarie ledamöter och två 
ersättare ingå i socialnämndens arbetsutskott. 

Enligt socialnämndens reglemente har nämndens ordförande Eva Staake 
(S) uppdraget som ordförande och nämndens vice ordförande Karl-Axel 
Boström (M) har uppdraget som vice ordförande i nämndens arbetsutskott. 

Socialnämnden har att utse en (l) ordinarie ledamot och två (2) ersättare till 
att ingå i socialnämndens arbetsutskott. 

Beslut 

l. Per-Olof Thorsbeck (S) utses till ordinarie ledamot och Glmilla Gustavsson (S) 
och Carina Lund (M) utses till ersättare i socialnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 201/-2014. 

Beslut expedieras till:. 
VaIda ledamöter och ersättare 
Arvodeshandläggareipersonalavdelningen 
Kommunstyrelsens kansli 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011_17 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-01-04 

Socialnämnden 

SN § 4  S N  2010/96 

Beslut av ledamöter och ersättare att ingå i socialnämndens 
biståndsutskott för mandatperioden 2011-2014 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska enligt socialnämndens reglemente utse tre (3) ordinarie 
ledamöter och två (2) ersättare till nämndens biståndsutskott. Av de tre 
ordinarie ledamöterna ska en vara ordförande och en ska vara vice 
ordförande i utskottet. 

Beslut 

1. Per-Olof Thorsbeck (S) utses till ordinarie ledamot med uppdrag som 
ordförande och Bo Johnson (M) till ordinarie ledamot med uppdrag som 
vice ordförande i socialnämndens biståndsutskott för mandatperioden 
2011-2014. 

2. Farid Chibout (Båp) utses till ordinarie ledamot i socialnämndens 
biståndsutskott för mandatperioden 2011-2014. 

3. Marie Nordberg (MP) och Bertil Brifors (M) utses till ersättare i 
socialnämndens biståndsutskott för mandatperioden 2011-2014. 

Beslut expedieras till: 
Valda ledamöter och ersättare 
Arvodeshandläggareipersonalavdelningen 
Kommunstyrelsens kansli 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.18 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-01-04 

Socialnämnden 

SN § 5 SN 2010/96 

Beslut om förordnande av ledamöter i socialnämndens 
biståndsutskott med kompletterande beslutanderätt 

Sammanfattning 
Enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (L VU) och 
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av missbmkare(L VM) kan 
socialnämnden förordna om att en eller flera särskilda ledamöter rar fatta 
vissa beslut. 

Det handlar vanligtvis om omedelbara omhändertaganden, inskränkningar i 
umgängesrätten samt hemlighållande av vistelseort. Det kan också vara 
frågan om en specifik fråga enligt socialtjänstlagen (SoL) som nonnalt 
skulle beslutas av biståndsutskottet. Gemensamt för samtliga beslut av 
denna art är att biståndsutskottets sammanträde inte kan avvaktas. 

Håbo kommun har ett avtal med Uppsala kommun om att de tillhandahåller 
socialjour. Praktiskt flmgerar detta genom att en lista över jourhavande 
ordförande finns på socialjouren. 

Beslut 

1. Socialnämnden förordnar biståndsutskottets ordförande Per-Olof 
Thorsbeck (S) och vice ordförande Bo Jolmson (M) samt ledamoten 
Farid Chibout (Båp) kompletterande beslutanderätt enligt lagarna L VU, 
L VM, och SoL. 

Beslut expedieras till: 
Valda ledamöter 
Myndighetsenheten 
Socialjouren i Uppsala 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGS8ESTYRKNlNG Nr2011.19 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2011-01-04 

SN 2010/42 

Beslut av jourtid för socialnämndens ordförande och jourveckor 
för biståndsutskottet år 2011 

Sammanfattning 
Förvaltningen har ett avtal med Uppsala kommun som är ansvariga för den 
sociala jouren på tjänstemannanivå. Syftet med att ha en jourhavande politiker 
är att det dygnet nmt måste finnas någon som kan fatta beslut enligt L VU 
(lagen om vård av unga) och L VM (lagen om vård av missbrukare) samt i vissa 
fall SoL (socialtjänstlagen). 

Det är möjligt för jourhavande politiker att byta jourpass mellan varandra 
förutsatt att detta meddelas till socialjouren i Uppsala. Jourveckan startar 
måndag 00:00 och avslutas söndag klockan 24:00. 

Beslut 

l. Socialnämnden antecknar att socialnänmdens ordförande Eva Staake (S) 
ansvarar för jouren fram till och med onsdag 5 januari 2011, klockan 24:00. 

2. Socialnänmden antecknar att nya biståndsutskottets ordförande och vice 
ordförande samt ordinarie ledamot fördelar jourveckor från och med torsdag 
6 januari 2011, klockan 00:00. 

Beslut expedieras till: 
Socialjouren i Uppsala, fax: 018-727 15 14 
Berörda ledamöter och t j änstemän 
Myndighetsenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2011.20 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-01-04 

Socialnämnden 

SN § 7  SN 2010/100 

Beslut om sammanträdestider för år 2011 

Sammanfattning 
Förvaltningens förslag till sammanträdes datum och tider för socialnämnden och dess 
utskott för år 2011. Förslaget har anpassats dels till datum för ekonomiavdelningens 
tidplan för arbete med årsredovisninglbokslut samt ekonomisk uppföljning och dels 
till datum för utskick av kommunstyrelsens kallelse. Förvaltningen föreslår också tid 
på stoppdatum när handlingar senast ska vara inlämnade. 

Beslutsunderlag 
- Bilaga, årsöversikt daterad 2010-12-07. 
- Tjänsteskrivelse daterad 2010-12-06. 

Beslut 

1. Socialnämnden sammanträder på tisdagar med start klockan 18:00 på 
följande datum: 

25 januari, 22 februari (sportlovsveckan), 5 april, 17 maj, 14 juni, 
30 augusti, 27 september, 1 november och 6 december. 

2. Socialnämndens arbetsutskott sammanträder på tisdagar med start klockan 
09:00 på följande datum: 

18 januari, 15 februari, 29 mars, 10 maj, 7 juni, 23 augusti, 20 september, 
25 oktober och 29 november. 

3. Socialnämndens biståndsutskott sammanträder på tisdagar med start klockan 

14:00 på följande datum: 
18 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 14 juni, 23 augusti, 
20 september, 18 oktober, 15 november och 13 december. 

4. Stopptid för inlämnande av tjänsteskrivelser och handlingar till socialnämnd 
samt arbetsutskott är onsdagar klockan 13:00 på följande datum: 

5 januari, 2 februari, 16 mars, 27 april, 25 maj, 10 augusti, 7 september, 
12 oktober, 16 november. 

5. Stopptid för inlämnande av tjänsteskrivelser och handlingar till social
nämndens biståndsutskott är måndagar klockan 08:00 på följande datum: 

10 januari, 7 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj, 7 jtmi (tisdag), 15 augusti, 
12 september, 10 oktober, 7 november och 5 december. 

Beslut expedieras till: 
Ledamöter och ersättare i socialnänmden 
Kommunstyrelsens kansli 
Socialförvaltningens stora lednings grupp 
Socialförvaltningens samverkansgrupp 

EXPEDIERAD 

I 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011_21 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-01-04 

Socialnämnden 

JUS;rERARE 

SN § 8 SN 2010/95 

Förslag till organisationer att ingå i kommunala pensionärsrådet 
(KPR) 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen utser vilka organisationer som ska vara representerade i 
kommunala pensionärsrådet (KPR). Socialnämnden har möjlighet att lämna 
förslag om vilka föreningar/organisationer som ska ingå i rådet. 

Socialnämnden anser att Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Pensionärernas 
Riksorganisation (PRO) och Finska FöreningenIpensionärsgrenen ska vara 
kvar i rådet för kommande mandatperiod samt att Anhörigföreningen också 
ska erbjudas plats i rådet för den kommande mandatperioden. 

Förvaltningen föreslår att Anhörigföreningen erbjuds plats med en (l) 
ordinarie ledamot och (I) ersättare samt att mandatfördelningen för PRO, 
SPF och Finska föreningen kvarstår oföräridrat. 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 

1. Att Anbörigföreningen i Håbo ska erbjudas plats i KPR med en (I) 
ordinarie ledamot och en (I) ersättare för mandatperiod 2011-2014. 

2. Att PRO kvarstår med två (2) ordinarie och en (1) ersättare i KPR för 
mandatperiod 2011-2014. 

3. Att SPF kvarstår med två (2) ordinarie och en (I) ersättare i KPR för 
mandatperiod 201 1-2014. 

4. Att Finska Föreningenlpensionärsgrenen kvarstår med en (I) ordinarie 
och en (I) ersättare i KPR för mandatperiod 2011-2014. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

b IJJJ I 
Nr 2011.22 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-01-04 

Socialnämnden 

SN § 9 SN 2010/94 

Socialnämndens nominering av ledamot/ersättare till kommunala 
handikapprådet (KHR) 

Sammanfattning 
Kommunala handikapprådet (KHR) är ett samverkansorgan mellan Båbo 
kommuu och handikapporganisationerna i frågor som rör målgmppen. 

Ordförande i rådet är miljö- och tekniknämndens ordförande. 

Övriga ledamöter från kommlillen, två (2) ordinarie och två (2) ersättare, 
väljs av kommunstyrelsen. Socialnämnden har möjlighet att till 
kommlillstyrelsen lämna nominering till ledamot/ersättare att ingå i KHR. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2010-12-23. 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 

1. Socialnämnden nominerar Gunilla Gustavsson (S) till KHR för mandat
perioden 2011-2014. 

Beslut expedieras till: 
Kommlillstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGS8ESTYRKNING Nr2011.24 



f"l1 � HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-01-04 

Socialnämnden 

SN § 10 

Introduktion av socialnämndens ledamöter 

Socialnämndens ordförande och socialchefen föreslår att introduktion till 
nämndens ledamöter och ersättare ska genomföras på någon av Bålstas 
konferensanläggningar. Programmet ska innehålla info=ation om social
förvaltningens verksamheter med ansvar och lagar samt nämndens ansvar i 
dessa delar. 

Start klockan 12:00 den 1 februari 2011 med lunch samt middag på kvällen 
och övernattning för den som önskar. Programmet avslutas med en lunch 
klockan 12.00 dagen därpå den 2 februari 2011. 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner förslaget till genomförande av introduktion. 

Beslut expedieras till: 
Berörda 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING J�ARE 
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