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HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 
2011-08-30 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 83 Godkännande av dagordning 

§ 84 Information 

§ 85 Sveriges bästa socialtjänst 

§ 87 Beslut angående service utan behovsprövning 

§ 88 Motion; Rapport om att stärka placerade barns rättigheter samt inhämta synpunkter gäl
lande delförslaget om individuell studieplan 

§ 89 Rapport om barnfattigdom i Håbo kommnn samt begäran att få återkomma i november 
med förslag till åtgärder 

§ 90 Redovisning av kostenkät inom hemtjänsten 

§ 91 Halvårsrapport rörande konsumentvägledning, januari till jnni år 2011 

§ 92 Ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap l § SoL 

§ 93 Behov av nybyggnation inom äldreomsorgen åren 2011-2020 

§ 94 Beslut om nya riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun att gälla från och med 
2011-07-0 l och tillsvidare 

§ 95 Ekonomi - Budgetavstämning, Information till och med juli månad år 2011 

§ 96 Beslut om serveringstillstånd 

§ 97 Redovisning av anmälningsärenden till socialnämnden den 30 augusti 2011 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-08-30 

Socialnämnden 

SN § 83 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna dagordning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2225 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-08-30 

Socialnämnden 

SN § 84 

Information 

Socialchefen informerar om: 

Enhetschefema har meddelat att vikarier och verksamhetema har fungerat utom
ordentligt bra under sommaren år 2011, den bästa på många år. 

Diskussion har förts med Bålstataxi, som är missnöjda, när det gäller upphandling 
av riksfårdtjänstresor. Förvaltningen ska se över hur många resor det kan röra sig 
om på ett år. 

Diskussion ska fåras med pensionärsorganisationema om hur arbetet kan genom
föras när det gäller uppsökande verksamhet för personer som är 75 år och äldre. 

Ett tio tal anbud har kommit in gällande upphandling av HVB hem. Utvärdering 
genomförs den 2 september 2011. 

Socialstyrelsen har aviserat om att nya riktlinjer kommer att komma under år 2012 
när det gäller minimibemanningen inom demensvården. 

Håbo kommun och Röda korset har inlett ett samarbete när det gäller Kupans 
verksamhet på Terrassen i Bålsta centrum. Socialförvaltningen tillhandahåller 
lokal till Röda Korset fram till 31 december 2012, därefter får Röda Korset ta över 
lokalen i egen regi. Röda Korset kOlmner att publicera en dementi om att det 
felaktigt stått i pressen att socialförvaltningen inte gett verksamheten något stöd. 

Bålsta Polama är i final med fyra andra deltagare om att vinna Göta Priset. Av 
379 olika deltagare/projekt gick 52 stycken vidare och av dessa är nu fyra stycken 
i final om att vinna 150 000 kronor. 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för infonnationen. 

JUSTERARE ,/ 

I:?tilb I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.2226 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 85 

Sveriges bästa socialtjänst 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-08-30 

SN 2011/12 

Socialchefen överlämnar minnesanteckningar från dagens arbete på Last
berget där både politiker och tjänstemän deltog gällande målen för år 2012. 
Nämnden diskuterar hur arbetet med målen ska fortlöpa. Ett förslag är att 
nämnden genomför ett extra sammanträde tillsammans med socialchef och 
enhetschefer där endast målen för år 2012 diskuteras gemensamt. 

Socialchefen meddelar att verksamheternas kvalitetsdeklarationer är på väg 
till tryckeriet. Dessa ska finnas tillgängliga dit allmänheten har tillträde, bland 
annat i receptionerna i kommunhuset och på äldreboendet Pomona. 

Ordförande tillägger att uppföljning av allt arbete är viktigt, att uppföljning 
måste få ta stor plats och få stor fokus ute i verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
- Minnesanteckningar, daterad 2011-08-30, nr 2011.2205. 

Beslut 

1. Socialnänmden godkänner att förvaltningen återkommer om dag och tid för 
ett extra nämndssammanträde avseende arbetet med målen för år 2012. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
Enhetschefer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.2227 



HÅ BO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 86 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2011-08-30 

Avrapportering från biståndsutskottets sammanträden 

Ordförande i socialnämndens biståndsutskott Per-Olof Thorsbeck (S) 
lämnar rappOIi till nämnden från utskottets sammanträden dels den 30 juni, 
den 2 augusti och den 23 augusti år 2011. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar avrappOlieringen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2230 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 87 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-08-30 

SN 2011/38 

Beslut angående service utan behovsprövning 

Sammanfattning 
Till kommunens riktlinjer om prövning av bistånd enligt socialtjänstlagen för 
äldre- och handikappomsorgen hör även så kallad "förenklad biståndsbedöm
ning". Detta ingick i de tidigare riktlinjerna från 2007, och tillfördes efter ett 
nämndbeslut 2009 även till de senast antagna riktlinjerna från 2008-03-26. 

Förenklad biståndsbedömning i Håbo innebär idag att kommuninvånare över 
75 år har rätt till bistånd i form av städ, tvätt och inköp upp till sex (6) timmar 
per vecka utan annan prövning än ålder och bosättningskommun. 

Möjligheten att erhålla vissa insatser utan biståndsbedömning har hittills inte 
utnytuats i någon större utsträckning och har kanske inte heller varit särskilt väl 
känd. Förvaltningen föreslår att göra denna service mer tydligt skild från 
biståndsbedömning och att även inkludera trygghetslarm. Den föreslagna 
förändringen skulle innebära en förbättring av den allmänna servicen, samtidigt 
som biståndsbedömarnas resurser fokuseras där de behövs. Rättssäkerheten 
bedöms bibehållas eftersom alla har rätt till, att om så önskas, istället begära ett 
beslut. 

Socialförvaltningens ärendebeskrivning, bakgrund och bedömning framgår i 
tjänsteskrivelse, daterad 2011-08-04. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för service utan behovsprövning, daterad 2011-08-04, nr 2011.1964 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-08-04, nr 2011.1933 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att upphäva tidigare riktlinjer rörande förenklad 
biståndsbedömning den 2011-09-30. 

2. Socialnämnden beslutar att införa service utan behovsprövning, i enlighet med 
bifogade riktlinjer, från och med 2011-10-01. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Anhörigcentret 
Kommunala Pensionärsrådet, KPR 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2231 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 88 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-08-30 

SN 2011/39 

Motion om att stärka placerade barns rättigheter 

Sammanfattning 
Efter motion från Folkpartiet angående åtgärder för att stärka placerade barns 
rättigheter beslutade kommunfullmäktige 2011-06-13, § 85 att uppdra åt 
socialnämnden att dels utreda förslaget och dels också inhämta synpunkter från 
bildningsnärnnden och skolnärnnden gällande förslaget om individuell 
studieplan. 

Socialförvaltningens rapport rörande utredning om förstärkt uppföljning av 
placerade barn framgår i två separata tjänsteskrivelser, daterad 2011-08-04. 

Beslutsunderlag 
Folkpartiets motion, daterad 2011-05-17. 
Fullmäktiges beslut, daterad 2011-06-13, § 85 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-08-04, nr 2011.1965 
Tjänsteskrivelse, utredning, daterad 2011-08-04, nr 2011.1966. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar, vad gäller frågan om individuell studieplan, att 
remittera förvaltningens utredning till skolnämnden och bildningsnämnden 
för synpuulcter. 

2. Socialnämnden noterar att ärendet återkommer till nämnden i sin i helhet 
inför nänmdens förslag till beslut till fullmälctige. 

Beslut expedieras till: 
Skolnämnden 
Bildningsnämnden 

JUSTERARE � 

I�IILJ I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2232 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 89 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-08-30 

SN 2011/40 

Rapport om barnfattigdom i Håbo kommun samt begäran att 
återkomma i november med förslag till åtgärder 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade i juni att uppdra åt förvaltningen att återkomma i 
augusti med rapport på om det finns någon barnfattigdom i Håbo kommun, 
samt med åtgärdsförslag mot detsamma. 

Rapport 
Förvaltningen kan genom att använda Rädda barnens fattigdomsindex kon
statera att det finns barn som lever i barnfattigdom i Håbo kommun och att 
frågan därför givetvis är relevant att tala om. Enligt Rädda Barnens samman
ställning för år 2008 levde 6,6 % av kommunens barn i ekonomiskt utsatta 
familjer (låg inkomststandard eller försötjningsstöd). Detta kan jämföras med 
genomsnittet för länet som var 9,4 %, samt i hela landet som var 11,5 %. 

Barn som lever i ekonomisk utsatthet riskerar att hamna i ett utanförskap som 
kan bli olika allvarligt bland annat beroende på vilka möjligheter lokalsamhället 
ger för barn att kostnadsfritt delta i fritidsaktiviteter på bostadsorten, följa med 
på skolresor med mera. Även på dessa områden finns nationella rapporter att ta 
del av, men en lokal genomlysning av situationen är central för att kunna 
fonnulera eventuella åtgärdsförslag. 

Förvaltningens förslag 
I och med nödvändigheten av ett utökat samarbete mellan socialförvaltningen 
och skol- och bildningsförvaltningen samt kultur och fi'itidsförvaltningen har 
frågan inte kurmat bearbetas under sommaren, varför förvaltningen vill redovisa 
ärendet till nämnden i november månad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-08-05, nr 2011.1971. 

- Socialnämndens beslut 2011-06-14, § 82, nr 2011.1702 

Beslut 

1. Socialnämnden godkärmer förvaltningens plan för utredning om barnfattig
dom i Håbo kommun och att utredning samt eventuella åtgärdsförslag 
redovisas i november månad 2011. 

Beslut expedieras till: 
Bildningsnämnden 
Skolnämnden 
Myndighetsenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2233 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 90 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-08-30 

SN 2011/45 

Redovisning av kostenkät inom hemtjänsten 

Sammanfattning 
I SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) och Socialstyrelsens öppna 
jämförelser för år 2010 gav brukarna inom hemtjänsten ett lågt betyg på 
frågan hur stor del som är nöjda med hur maten smakar. Socialnämnden 
beslutade därför att en fördjupad matenkät skulle genomföras. Detta gjordes 
i december år 2010 och januari år 2011. 

Enkäten delades ut till dem som har leverans av matlåda fr'ån hemtjänsten. 
Totalt delades 50 stycken enkäter ut och det inkom 32 svar, vilket är en 
svarsfrekvens på 64 %. Onu'åden som undersöktes var bland annat hur 
maten ser ut, hur maten smakar, pOliionsstorlekar, variation på maten och 
förmåga att hantera fOrpackningen. 

Av resultatet att döma är de allra flesta nöjda med den mat som levereras, 
både vad gäller portionsstorlek, hur maten smakar och variation på 
matsedeln. En del viktiga synpunkter har inkommit som verksamheten har 
anpassat sig till. Ett exempel är att man bytt till nya matlådor med tre olika 
fack för att såsen respektive köttet och potatisen ska ligga var för sig. Andra 
exempel är att man bytt märke på köttet och också ser till att koka köttet 
extra länge fOr att det inte ska vara segt samt att fdrsk frukt serveras istället 
för saftsoppa. 

Förbättringsområden som kvarstår är att försöka öka kvaliteten på potatisen 
samt att förvaltningen måste bli bättre på att informera om möjligheten att 
beställa olika konsistensnivåer på maten. 

Beslutsunderlag 
Enkätnndersölming av maten, daterat år 2010. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-08-12, nr 2011.1993. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar till protokollet att man tagit del av kostenkäten 
inom hemtjänsten. 

Beslut expedieras till: 
Restaurang Pomona 
Kommunens kostenhet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2234 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 91 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-08-30 

SN 2011/15 

Redovisning av halvårsrapport rörande konsumentvägledning 

Sammanfattning 
Håbo kommun köper service med konsumentvägledning av företaget 
Vivamos som har sitt säte i Karlshamn. Det innebär att Håbo kommuns 
invånare erbjuds konsumentvägledning via telefon 3 timmar per vecka. 

Konsumentvägledaren på företaget upplever att kommuninvånarna 
uppskattar den service som erbjuds. En avstämning som gjorts med Håbo 
kommuns växelpersonal ger samma intryck. 

Första halvåret år 2011 har 73 kontakter tagit. De flesta frågoma handlar om 
boende följt av frågor kring telefoni, Intemet och posttjänster. 

Beslutsunderlag 
Halvårsrapport, 1 januari - 30 juni år 2011. 
Följebrev, daterad 2011-06-30. 
Tjänsteslaivelse, daterad 2011-08-12, ID" 2011.1994. 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar får rappOli angående konsumentvägledning och 
lägger denna till handlingama. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2235 



SAMMANTRÄDES PROTOKOLL HÅBO Datum 
KOMMUN 2011-08-30 

Socialnämnden 

SN § 92 SN 2010/85 

Ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1§ SoL 

Sammanfattning 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla dels till Socialstyrelsen och 
dels till konnnunfullmäktige och kommunfullmäktiges revisorer om beviljade 
insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta) eller 
enligt SoL (socialtjänstlagen) inte har verkställts senast tre (3) månader efter 
beslut. Nämnderna ska också rapportera om en insats har avbmtits och inte 
verkställts på nytt inom tre (3) månader från avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre (3) månader 
kan Socialstyrelsen välja att hos forvaltningsrätten föreslå att kommunen till
döms ett vite från tio tusen laonor och upp till maximalt en miljon kronor. 

Håbo konnnun har nio (9) beslut, äldre än tre (3) månader, som inte har verk
ställts per den 2011-07-15, vilket också är imapporterat till Socialstyrelsen den 
2011-07-31. 

Förvaltningens rapport med konnnentarer framgår av tjänsteutlåtande, daterad 
2011-08-02. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande, daterad 2011-08-02, m 2011.1953. 

Beslut 

l .  Socialnämnden beslutar överlämna forvaltningens rappOlt angående ej verk
ställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap l § SoL till konnnunfullmäktige samt 
kommunens revisorer. 

Beslut expedieras till: 
Konnnunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Socialforvaltningens resurshandläggare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2236 



HÅBO 
KOMMUN 

SocialMmnden 

SN §93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2011-08-30 

SN 2011/41 

Behov av nybyggnation inom äldreomsorgen åren 2011-2020 

De behov som nedan framrälmats är för åren 2012-2018 lägre än den prognos 
som redovisades får nämnden 2009-09-23, § 90. Anledning till det är att an
delen av dem i åldem 65-79 år som bor på äldreboende har minskat från 1,5 % 
till i nuläget 0,9 %. Andelen av dem som är 80+ har ökat från 14,5 % till 15,3 %. 
Denna sistnämnda grnpp är dock antalsmässigt betydligt fårre. 

Utifrån nuvarande efterfrågan kan behovet av platser inom äldreomsorgen beräk
nas till följande får åren 2011-2020. I åldersgmppen 65-79 år bor cirka 0,9 % på 
särskilt boende och i åldersgmppen 80-w är det ca 15,3 % som bor i särskilt 
boende i Håbo kommun. 

2011 100 lägenheter 2016 122 lägenheter 
2012 103 lägenheter 2017 126 lägenheter 
2013 106 lägenheter 2018 13 3 lägenheter 
2014 114 lägenheter 2019 143 lägenheter 
2015 118 lägenheter 2020 153 lägenheter 

Berälmingama är gjorda utifrån den senaste befollmingsprognosen från april 
2011. Den prognos som använts är den så kallade medelprognosen. Skillnaden 
mot hög respektive låg prognos är så små att det i praktiken inte påverkar 
behovet av platser 

I Håbo kommun finns idag 82 lägenheter i särskilt boende för äldre. Beslut har 
fattats och avtal har teclmats med en entreprenör om att bygga ytterligare 40 
lägenheter. Dessa beräknas stå klara i december år 2012 och täcker kommunens 
behov av särskilt boende för äldre fram till åren 2016/2017 enligt ovanstående 
prognos. 

Utbyggnad 

När man planerar en utbyggnad inom äldreomsorgen är det att antal faktorer att 
ta hänsyn till när det finns en ambition att någorlunda väl möta behovet. Man 
kan inte ha en ständig balans då det skulle innebära att man hela tiden bygger 
äldreboende som är relativt små, vilket självfallet inte är ekonomiskt fårsvarbart. 
Å andra sidan kan man heller inte låta en kö växa sig får stor och det är heller 
inte rimligt att stå med flera tomma platser för att man har byggt får stort för 
tidpunkten. 

En rimlig avvägning av utbyggnadstakten skulle kunna se ut enligt fåljande där 
de angivna årtalen är det år då boendet beräknas vara klart att tas i bmk 

JUSTERARE 

IZllCJI 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2237 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 93 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-08-30 

SN 2011141 

2012/2013: Ett nytt äldreboende med 40 lägenheter. Beslut har fattats och 
produktionen är på väg att påböljas 

2019: Behov av ytterligare ca 30 lägenheter i äldreboende. Driftskostnad cirka 
10 miljoner. Produktionskostnad cirka 60 miljoner. 

Korttidsplatser 

Det korttidsboende som finns idag har tolv platser, fördelade på sex (6) dubbel
rum. De senaste åren har det varit i stort sett fullbelagt vid vmje tidpunkt framför 
allt beroende på att många platser vm'it upptagna av personer som väntar på 
lägenhet i särskilt boende 

Förvaltningens bedömning är att tolv platser i korttidsboende väl täcker behovet 
förutsatt att platserna används just till korttidsvård vilket ju kommer att Va1'a 
möjligt när det nya äldreboendet står klmi i december år 2012. Det är tänkbart att 
behovet av kOlitidsplatser skulle kunna täckas med fåne platser, någonstans 
mellan 6-8 platser är antagligen möjligt. Under första halvåret 2013 bör det Va1'a 
möjligt att få klarhet i detta eftersom det då inte bör finnas personer på korttids
boendet som väntar på plats i äldreboende. Om det skulle visa sig att 6-8 platser 
täcker behovet bör korttidsboendet byggas om så att enkelrum erbjuds. 

Trygghetsboende 

Det finns idag en stor efterfrågan bland kommunens äldre om cenuumnära bo
ende med nära tillgänglighet till service och personal. Frågan har flera gånger 
lyfts av pensionärsorganisationerna i olika sammanhang. Efterli'ågan på lägenhet 
på Plommonvägen 8 och 10 är hög och kötiden är flera år. Förvaltningens upp
fattning är att det behöver byggas boende nära centrum som särskilt riktas mot 
kommunens äldre. Hur boendet ska utformas behöver utredas ytterliga1'e men ett 
alternativ är vad man kalla1' trygghetsboende där det bland annat finns personal 
som är stationerad i huset. Man kan också anta att en sådan typ av boende i viss 
utsträckning minskar efterfrågan på särskilt boende som då inte behöver byggas 
ut i samma takt. 

Beslut 

1. SociaInänmden noterar behovet av nybyggnation inom äldreomsorgen för 
perioden 2012-2020 till protokollet och överlämnar skrivelsen till kommun
styrelsen och miljö- och telmikförvaItningen föl' kännedom 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Milj ö- och teknikförvaltningen 
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SN § 94 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-08-30 

SN 2011/42 

Beslut om nya riktlinjer och rutiner för lex Sarah i Håbo Kommun 

Sammanfattning 
De nya bestämmelserna i lex Sarah som gäller från och med den l juli 2011 
omfattar till skillnad från tidigare hela socialtjänsten. Riktlinjerna anger när 
rappOli om missförhållande respektive anmälan om allvarligt missförhållande 
ska göras. 

I de nya bestämmelserna föreligger både rappOli- och anmälningsskyldighet. 
En rappOli om missförhållanden ska skickas till socialnämnden av verksamhets
ansvariga medan en anmälan och utredning om allvarliga missförhållanden i en 
verksamhet endast kan skickas av socialnämnden till Socialstyrelsen. 

Socialförvaltningen bedömer att de nya bestämmelserna i lex Sarah utgör ett 
viktigt inslag i kommunens systematiska kvalitetsarbete. Inte minst gäller detta 
möjligheten att tillämpa de nya bestämmelserna på ett effektivt och enkelt sätt 
får att kunna identifiera, dokumentera och åtgärda fel, brister och 
missförhållanden inom hela socialtjänsten. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer och rutiner, daterad 2011-06-29, m 2011.1783 
Bilaga -blankett, rappOli om missförhållanden enligt lex Sarah 
Tjänsteslaivelse, daterad 2011-08-15, m 2011.2000. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att anta nya riktlinjer och rutiner för lex Sarah att 
gälla från och med 2011-07-0 l och tills vidare. 

Beslut expedieras till: 
Socialförvaltningens enhetschefer 
Socialförvaltningens stödfnnktioner 

JUSTERARE � 

Iz/Il) I 
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Ekonomi - Budgetavstämning 

Information till och med juli månad år 2011 
I budgetuppIdljning per juli år 2011 prognostiseras ett underskott vid årets slut 
om 1 619 tusen kronor. 

De verksamhetsområden som förväntas få de största underskotten är hemtjänst, 
vård av vuxna missbrukare och LSS/Lass. Ett överskott förväntas inom verksam
heterna Köpt korttidsvård för äldre, utskrivningsklara och institutionsvård för 
barn och unga. 

Den största förändringen jämfört med prognos per maj år 2011 är att missbruks
vården beräknas få ett större underskott beroende på flera placeringar på 
institution under sommaren. 

För att om möjligt få en säkrare prognos har Idrvaltningen även studerat utfallet 
per den 30 augusti 2011. I procent av budget är utfallet då 65,2 % med en 
riktpunkt för augusti om 66,6 %. Även 2010 val' utfallet för augusti drygt 65 %. 
Den slutsats man kan dra av denna jämförelse är att det finns möjligheter till att 
resultatet kan bli något bättre samtidigt som man måste vara medveten om att 
verksamheten är svårprognostiserad eftersom enstaka händelser kan ha en stor 
påverkan på kostnaderna. Förvaltningens bedömning är att det i nuläget är 
viktigt att vara så återhållsam som möjligt med kostnaderna inom flera områden. 
Det kan handla om vikarier i vården, inköp av olika slag och kurs- och 
konferensaktiviteter. 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning per juli år 2011, ffi' 2011.2179. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-08-30, ffi' 2011.2179. 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens budgetuppföljning per juli 2011 
och uppdrar till förvaltningen att vara återhållsam med kostnader i enlighet 
med förvaltningens bedömning. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
Enhetschefer 
Ekonomi 

JUSTERARE � 

IA�I(� I 
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Beslut om serveringstillstånd 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-08-30 

SN 2011/26 

AshurBanibal AB, organisationsnummer. 556836-1405, har inkommit med 
ansökan om att få servera alkoholdrycker till allmänheten. Företaget har 
köpt Restaurang Coffee Planet AB i Valhall centrum i Bålsta. 

Företaget är ett aktiebolag med två styrelseledamöter; Carin Elanan och 
Ninib Shukro. Serveringsställets namn är Restaurang Medelhavet. 

Företaget fick den 17 juni år 2011 ett tillfålligt serveringstillstånd i avvaktan 
på socialnämndens sammanträde i augusti år 2011. 

Ingen av remissinstanserna, polisen, skatteverket och kronofogdemyndig
heten har något att invända mot att AshurBanibal AB erhåller tillstånd att 
servera alkoholdrycker till allmänheten. Carin Ekman har avlagt kunskaps
prov med godkänt resultat avseende stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om serveringstillstånd inklusive begärda handlingar. 
Remisser 
Tillfålligt serveringstillstånd utfårdat 2011-06-17 
Tjänsteskrivelse daterad 2011-08-10, nr 2011.1203. 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner ett permanent tillstånd till AshurBanibal AB 
f6r servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. 

2. Socialnämnden beslutar att under skoltelminer får servering endast ske 
på vardagar mellan klockan 16:00-01:00 och på lördagar och söndagar 
mellan ldockan 11 :00-01 :00. 

3. Socialnämnden beslutar att under skolans jul- och sommaruppehåll får 
servering ske samtliga dagar mellan klockan 11 :00-01 :00. 

Beslut expedieras till: 
Sökande 
Polismyndigheten i Enköping 
Polismyndigheten i Uppsala 
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SN § 97 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. Handlingar enligt förteckning kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- FÖlieclming över anmälningsärende, m 2011.2020. 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för redovisningen och lägger förteckningen till 
handlingarna. 
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