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f'll HÅBO � KOMMUN 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 98 Godkännande av dagordning 

§ 99 Information om modellområdesprojektet 

§ 100 InfOlmation från socialchef 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-09-27 

§ 101 Avrapportering från biståndsutskottets sammanträde 2011-09-15 

§ 102 Bidrag till fortsatt finansiering av SUF kunskapscentrum 

§ 103 Ekonomiskt stöd till Röda Korsets verksamhet Kupan 

§ 104 Rapportering av inkomna synpunkter och utförda åtgärder 

§ 105 Socialförvaltningens delårsbokslut per den 31 augusti 2011 

§ 106 Fönättning 

§ 107 Inbjudningar till socialnämndens förtroendevalda 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 98 

Godkännande av dagordning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-09-27 

Dagordningen kompletteras med tillägg av följande övriga frågor: 

Rapport från deltagande i föreläsning/sammanträde 
Inbjudningar till Regionförbundets Temadagar 
Politikers deltagande i fÖlTättningar 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar godkänna dagordning med tillägg. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JUST�RE 

IQlfl 
Nr2D11.2468 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 99 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-09-27 

Information om modellområdesprojektet 

Processledare Kjell-Arne Springe informerar socialnämnden om modell
områdesprojektet som är ett samverkansprojekt mellan Håbo kommun, 
Enköpings kommun samt Uppsala läns landsting. Syftet är att barns och 
ungdomars psykiska hälsa ska mötas med en helhet. 

Målet är att ta fram praktiskt fungerande modeller för samverkan mellan 
skola, förskola och ideella organisationer, socialtjänst och hälso- och 
sjukvård som tillsammans ska ge hjälp i rätt tid på rätt nivå. Projektet 
startades år 2009. 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2475 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 100 

Socialchefen informerar 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-09-27 

Motion om att stärka placerade barns rättigheter 
Motionen om att stärka placerade bams rättigheter väntas åter till socialnämnden 
omkring februari år 2012 efter att skolnämnden och bildningsnämnden har lämnat 
sina synpunkter gällande delförslaget om individuell studieplan. 

Sveriges bästa socialtjänst 
På Pomona serveras nu hotellfrukost till dom boende en gång per vecka. Detta har 
blivit mycket uppskattat hos dom äldre. 

Inspektion 
Socialstyrelsen ska genomföra inspektion vid särskilda boendet Pomonas Hus 2 som 
drivs på entreprenad av Attendo Care AB den 18 oktober 2011. SocialfOrvaltningen 
kommer också att genomföra en egen kontroll av Attendos verksamhet efter att 
inspektionen är klar. 

TKL ansvarsfördelning - (Tjänstemannaberedning - kommun - landsting) 
En arbetsgrupp ska ta fram förslag som reglerar ansvarsfördelningen mellan 
hemsjukvård och psykiatri. 

Patientnämnden 
Länets socialchefer anser att ett avtal ska tecknas mellan kommunema och lands
tinget kring patientnämnd. Enligt socialchefema är kostnaden reglerat i samband med 
skatteväxlingen i ÄDELrefOlmen. 

Uppsökande verksamt till personer 75 år och äldre 
Arbetet har inletts med ett första samtal tillsammans med SPF, Sveriges 
Pensionärsförbund, PRO, Pensionäremas Riksorganisation och Finska fOreningen. 

Möte med socialjouren i Uppsala 
Förvaltningen och biståndsutskottets ordfOrande samt polisen har haft ett samverkans
möte med länets socialjour. 

Chefsdagarna den 13 och 14 september 2011 

Under chefsdagarna den 13 och 14 september 2011 var arbetet fokuserat mot - vad 
behöver utvecklas och/eller förändras för att öka förtroendet fOr kommunens olika 
verksamheter. 

Forlsatt målarbete 
Den 8 november 2011 på Biskops-Amö fortsätter socialnämnden och chefstjänste
männen arbetet med målen som ligger inom socialnämndens ansvarsområde. 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2476 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-09-27 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 101 

Avrapportering från biståndsutskottets sammanträde 

Ordförande i socialnämndens biståndsutskott lämnar rapport till nämnden 
fi'ån utskottets sammanträde den 2011-09-15. 

Efter lämnad rapport från biståndsutskottets ordförande diskuterar nämnden 
att göra en särskild uppföljning kring ett specifikt ärende. Hur har social
tjänsten agerat tillbaka i tiden? Kunde andra insatser ha gjOlis i ett visst 
skede? Kunde samverkan sett annorlunda ut? 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar avrappOlieringen. 

2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att utvärdera handläggning och 
insatser i ett specifikt individärende och återrappOliera till nämnden. 

Beslut expedieras till: 
Myndighetsenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

16t?1 
Nr 2011.2478 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 102 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-09-27 

SN 2011148 

Bidrag till fortsatt finansiering av SUF kunskapscentrum 

Sammanfattning 
KunskapscentJum SUF (Svensk Utlandsundervisnings Förening) stm1ades 
våren år 2009 i samverkan mellan FUB (Föreningen för Utvecklingsstörda 
Barn och vuxna) och Regionförbundet i Uppsala län. Verksamheten bedrivs 
för närvarande som ett projekt som pågår till juni år 2012. En ansökan kom
mer att göras till Arvsfonden om at! få projektmedel för ytterligare et! år. 

Projektets syfte är att samla, utveckla och sprida kunskap och metoder om: 

• Föräldraskap vid utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter. 

• Barnens situation och stödbehov i dessa familjer. 

Projektets mål är att erbjuda yrkesverksamma ett bättre kunskapsunderlag i 
arbetet med barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har 
kognitiva svårigheter eller utvecklingsstörning i syfte att förebygga en negativ 
utveckling. En viktig utgångspunkt är helhetssyn och samverkan över 
huvudmarmaskapsgränser. 

Förvaltningens bedömning är att detta är ett angeläget projekt som bör ges 
möjlighet att fortsätta sitt arbete ytterligare ett år. I beslutsunderlaget refere
ras till en km1läggning i Uppsala län där 1 092 barn lever i familjer där minst 
en av föräldrarna har kognitiva svårigheter eller utvecklingsstörning. I Håbo 
kommun hittades cirka 125 barn, vilket är en relativt stor andel i förhållande 
till kommunens andel av befolkningen i länet. 

Beslutsunderlag 
- Begäran från Regionförbundet i Uppsala län, daterad 2011-05-09. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bidra med 30 000 kronor till finansiering av 
SUF Kunskapscentrum för perioden 1 januari 2012 till 30 juni 2013. 

Beslut expedieras till: 
Regionförbundet i Uppsala län, Dm RFUL 20081119 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2480 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-09-27 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 103 SN 2011/49 

Ekonomiskt stöd till Röda Korsets verksamhet Kupan 

Anmälan av delikatessjäv 
Ledamot Håkan Welin (FP) deltar inte i handläggning eller i beslut av § 103 
med anledning av delikatessjäv. 

Sammanfattning 
Röda Korset driver sedan cirka ett halvår tillbaka en verksamhet kallad Kupan 
i Håbo kommun. Verksamhetens bas är att vara en butik som säljer begagnade 
varor. Röda Korsets Kupanverksamhet i Bålsta önskar nu ett ekonomiskt stöd 
från Håbo kommun om 50 000 kronor i startbidrag i syfte att täcka delar av 
personalkostnader och lokalkostnader. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens uppfattning är att det är en viktig verksamhet ur flera aspekter. 
Dels har verksamheten möjlighet att utvecklas till en träffpunkt och möjlighet 
till social gemenskap. Verksamheten är också viktig ur integrationssynpunkt. 
Flera av våra nyanlända invandrare har språkpraktik i verksamheten parallellt 
med sina studier i svenska. De möten med andra människor som uppstår när 
man arbetar i butiken är också något som bidrar till en integration i det 
svenska samhället. 

Förvaltningen är positiv till att bidra med ett stmtbidrag motsvarande 50 000 
laonor som finansieras av de medel kommunen erhåller som statsbidrag för 
flyktingmottagande. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja 50 000 kronor i startbidrag till Röda 
Korsets verksamhet Kupan i Bålsta med inriktning på språkpraktik för 
nyanlända flyktingm'. 

Beslut expedieras till: 
Röda Korset, Kupan i Bålsta 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2481 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-09-27 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 104 SN 2010/107 

Rapportering av synpunkter och åtgärder i samband med deIårs
bokslut per 31 augusti 2011 

Sammanfattning 
Två gånger per år ska synpunktsrapportering ske till nämnden, dels i samband 
med delårsbokslut och dels i samband med årsbokslut. 

Rapporten sammanställer inkomna synpunkter, såsom förslag, beröm och 
klagomål tillsammans med genomfårda eller planerade åtgärder. 

Syftet med synpunktshantering är att dels tydliggöra brister i den kommunala 
servicen och kunna åtgärda dessa så att bmkarna känner att de står i fokus och 
dels att ta tillvara de kommuninvånare som har intresse av att vara delaktiga i 
kommunens verksamhetsutveckling. Samt att kunna ge politiken en 
återkoppling på vad våra kommuninvånare tycker och hur de upplever 
kommunens service och åtaganden. 

Socialförvaltningen redovisar sin rapport för synpunktshantering får perioden 
1 januari 2011 till 31 augusti 2011 i samband med delårsbokslut per den 31 

augusti 2011. 

Beslutsunderlag 
- Rapport, perioden 2011-01-01 - 2011-08-31, nr 2011.2395. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar godkänna rapportering av synpunktshantering. 

Beslut expedieras till: 
Konnnunstyrelsen får kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

1U5t71 
Nr 2011.2482 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-09-27 

Socialnämnden 

SN § 105 SN 2011119 

Socialförvaltningens delårsbokslut per den 31 augusti 2011 
Sammanfattning 
I socialförvaltningens delårsbokslut per den 31 augnsti 2011 prognostiseras 
ett underskott vid årets slut om 2 316 tkr. Det är cirka 600tla mer än prognos 
per augusti och cirka 300 tkr lägre än delårsuppföljning som gjordes per den 
31 mars 2011. 

De stora underskotten finns fi'amför allt inom hemtjänsten som har ett 
sammantaget underskott om cirka 5 100 tkr och institutionsvård för vuxna 
missbrukare, 1 000 tkr. Överskott finns framför allt inom områdena boende 
med särs1dld service, köpt korttidsvård och institutionsvård för bam och unga. 

När det gäller målen så är förvaltningens prognos att kvalitetsmålen inom 
äldreomsorgen kommer att uppfyllas medan målet om en minskning av felen i 
läkemedelshantering inom hemsjukvården inte kommer att uppfyllas. Målet 
som rör en minslming av den genomsnittliga hjälptiden för försörjningsstöd 
kommer inte att uppfyllas. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser det naturligtvis som mycket bekymmersamt att budgeten 
för år 2011 inte kommer att hållas. Den främsta orsaken är betydligt högre 
kostnader än beräknat för hemtjänst. Det beror delvis på ett ökat antal brukare 
med stora hjälpbehov som i sin tur är orsakat av en brist på platser i särskilt 
boende, men utöver det så finns anledning att se över hela kedjan inom 
hemtjänsten, det vill säga, från biståndsbedömning till utförande, och både ur 
ett kostnadsperspektiv och ur ett kvalitetsperspektiv, vilket nämnden bör ge i 
uppdrag till förvaltningen. För att i övrigt i möjligaste mån minska 
underskottet föreslås följande åtgärder: 

• Vakanta tjänster får tillsättas endast i samråd med f6rvaltningschef. 

• Kurser, konferenser och utbildningar kan beviljas endast i sann'åd med 
f6rvalt -ningschef. 

• Verksamhetema ska vara restriktiva med att använda timvikarier vid 
sjukdom och annan kOlitidsfrånvaro och möjligheten till omdisponeringar 
i den egna verksam-heten ska alltid övervägas. 

• Inköp som är möjliga att avvakta med till år 2012 skjuts på framtiden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2483 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 105 

Beslutsunderlag 

- Delårsbokslut per 31 augusti20ll. 

Förslag till beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-09-27 

SN 2011/19 

l .  Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsbokslut per 
31 augusti 20 Il med de sparåtgärder som föreslås. 

2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda hem1jänstens verk
samhet ur ett kvalitets- och kostnadsperspektiv och redovisa detta till 
socialnämnden i januari år 2012. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 20112483 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-09-27 

Socialnämnden 

SN § 106 

Förrättning 

Karl-Axel Boström (M) och Gunilla Gustavsson (S) informerar nämnden 
om mötet med SKL, Sveriges kommuner och landsting den 2011-09-26 där 
SIP, Samordnad Individuell Planering samt Tema läkemedel stod på 
dagordningen. 

Gunilla Gustavsson (S) informerar nämnden om föreläsningen med Telje 
Ogden om Skolans mål och möjligheter i Enköping den 2011-09-22. 

Beslut 

1 .  Socialnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.2485 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 107 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-09-27 

Inbjudningar till socialnämndens förtroendevalda 

Till socialförvaltningens kansli kommer via e-post inbjudningar till olika 
fÖITättningar riktade till socialtjänstens politiker. Med förrättning menas 
sammankomst, konferens, föreläsning, informationsmöte, sammanträde, kurs, 
studiebesök, studieresa, eller liknande. 

Socialnämnden diskuterar vilken ordning som ska gälla när förtroendevald 
vill delta i en förrättning för socialnämndens räkning. 

Efter förrättning ska förtroendevald dels åtelTapportera till nämnden och 
dels foga en kopia på inbjudan ihop med arvodesrälmingen. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att i första hand ska fÖliroendevald invänta 
nämndens beslut om att få delta i förrättning eller inte. 

2. Socialnämnden beslutar att i andra hand, om tidsangivelsen i inbjudan 
inte kan invänta nämndens beslut, ska arbetsutskottet avgöra om förtro
endevald ska delta i förrättning eller inte. 

JUSTERARE � 

165 r 11 
'-.-/ 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2486 
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