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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2011-11-01 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 108 Godkännande av dagordning 

§ 109 

§ 1 10 

§ 1 1 1  

§ 112 

§ 1l3 

§ 1 14 

§ 1 15 

§ 116 

§ 117 

§ 1 18 

§ 119 

§ 120 

§ 121 

§ 122 

§ 123 

Infonnation från socialchef 

Redovisning av socialstyrelsens beslut gällande Lex Maria anmälan 

Rapportering av avvikelser under maj-augusti år 20 1 1  

Antagande av riktlinjer dels for dokumentation och dels for infonnations
säkerhet i patientjornalen 

Redovisning av anmälningsärenden 

Avrapportering från biståndsutskottets sammanträde 201 1- 10-18 

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

Rapport om utredningsarbete om barnfattigdom i Håbo kommun 

Beslut att godkätma utredning om regeländring avseende fårdtj änst och 
riksfård�änst som svar på motion från Agneta HäggIund (S) 

Beslut gällande ledsagning och promenadstöd 

Yttrande gällande Full delalctighet i Håbo 2012-2015 

Månadsuppföljning/budgetuppföljning for september månad 2011 

Internbudget och nänmdernas mål år 2012 

Rapport från föredrag / möten 

Sveriges bästa socialtjänst 

JUSTERARE ;1 
6 I�),-I 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 108 

Godkännande av dagordning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-11-01 

Dagordningen kompletteras med tillägg av följande pnnkter: 

- Rapportering om deltagande på föredrag och möten. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar godkänna kompletterad dagordning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.2787 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-11-01 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 109 

Socialchefen informerar 

Motion om att stärka placerade barns rättigheter 
Motionen om att stärka placerade barns rättigheter väntas åter till socialnämnden 
omkring februari år 2012 efter att skolnänmden 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. Vilket är 
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. Socialförvalt
ningen kommer också att genomföra en egen kontroll av Attendos verksamhet efter 
att inspektionen är klar. 

TKL ansvarsfördelning - (7]änstemannaberedning - kommun -landsting) 
En arbetsgrupp ska ta fram förslag som reglerar ansvarsfördelningen mellan hem
sjukvård och psykiatri. 

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

Uppsökande verksamt till personer 75 år och äldre 
Arbetet har inletts med ett första samtal tillsammans med SPF, Sveriges Pensio
närsförbund, PRO, Pensionärernas Riksorganisation och Finska föreningen. 

Möte med socialjouren i Uppsala 
Förvaltningen och biståndsutskottets ordförande samt polisen har haft ett sam
verkansmöte med länets socialjour. 

Chefsdagarna den 13 och 14 september 2011 
Under chefsdagarna den 13 och 14 september 201 1  val' arbetet fokuserat mot - vad 
behöver utvecklas och/eller förändras för att öka förtroendet föl' kommunens olika 
verksamheter. 

Fortsatt målarbete 
Den 8 november 201 1  på Biskops-Arnö fOlisätter socialnänmden och chefsijänste
männen arbetet med målen som ligger inom socialnänmdens ansvarsområde. 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för infOlmationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr2011.2788 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 110 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-11-01 

SN 2011/37 

Redovisning av socialstyrelsens beslut gällande Lex Maria anmälan 

Sammanfattning 
MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska gjorde i juni år 2011 en Lex Maria 
anmälan angående oklarheter i ansvar för patienter med urinkateter i hemsjuk
vården. 

Socialstyrelsen beslutade 2011-10-04 att ärendet avslutas då socialstyrelsens 
bedömning är att bakomliggande orsaker till händelsen har identifierats av 
verksamhetsansvariga och åtgärder har vidtagits. MAS och verksarnhetschef 
har ansvar att följa upp, att planerade insatser genomförs och att vidtagna 
åtgärder får avsedd effekt. 

Beslutsunderlag 
- Beslut från Socialstyrelsen, daterat 2011-10-04, nr 2011.2537 

Beslut 

L Socialnämnden beslutar att noterar till protokollet att de tagit del av 
socialstyrelsens beslut gällande Lex Maria anmälan. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschef får hälso- och sjukvård 
Enhetschef får hemtjänsten 
Enhetschef för Rindlags hemtjänst 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2789 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 111 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-11-01 

SN 2009/172 

Rapportering av avvikelser under perioden maj - augusti år 2011 

Sammanfattning 
Tre gånger per år ska MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska sammanställa 
avvikelser inom vård och omsorg till socialnämnden. 

Antalet avvikelser under perioden var 232 stycken, vilket kan j ämföras med 
samma period förra året, då antalet var 212 stycken. Under perioden har en 
Lex Maria anmälan gjorts. När det gäller avvikelser som berör läkemedel har 
olika faktorer särskilts belysts i tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-06. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-06, nr 2011.2539. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rappOlten för avvikelser får perioden 
maj - augusti år 2011. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschefer får vård och omsorg 
Enhetschef för hälso- och sjukvård 
Enhetschef för Rindlags hemtjänst 
Verksamhetschef på Attendo, 2-huset Pomona 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.2790 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 112 

Datum 
2011-11-01 

SN 2011/43 

Riktlinjer dels för dokumentation och dels för informationssäkerhet 
i patientjornalen 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2011-06-14, § 75, att uppdra åt förvaltningen att utreda 
hur patientsäkerheten kan säkerställas när det gäller åtkomst av elektroniska 
patientjournaler vid oplanerade driftsstopp i verksamhetssystemet Treserva. 

Förvaltningen har tagit fram två (2) stycken riktlinjer. En för dokunientation i 
patientjomnalen och en för informationssäkerhet i patientjournalen. 

För att säkerställa åtkomst av elektroniska patientjomnaler finns nu en muntlig 
rutin för kontal(t med IT-enhetens jourbemanning under helgdagar. Arbete pågår 
tillsammans med IT -ansvarig att ta fram en skriftlig rutin. 

Beslutsunderlag 
Riktlinje för dokmnentation i patientjournalen, daterad 2011-08-02, 
nr 2011.1954. 
Riktlinje för informationssäkerhet i patientjournalen, daterad 2011-08-08, 
nr 2011.1972. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för dokumentation i patient
journaler. 

2. Socialnämnden beslutar anta riktlinjer för infonnationssäkerhet i patient
journaler 

Beslut expedieras till: 
IT-chef 
Enhetschefer för vård och omsorg 
Enhetschef för hälso- och sjukvård 
Verksamhetschef på Attendo, 2-huset Pomona 
Enhetschef på Rindlags, Sjövägen 6, 746 31 Bålsta 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2011.2793 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 113 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-11-01 

SN 2010/121 

Redovisning av amnälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse för 
ledamöterna i socialnämnden. Handlingar enligt fÖliec1ming kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Förtec1ming över amnälningsärende, lli' 2011.2626. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar redovisningen och lägger fÖliec1mingen till 
handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2799 



HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-11-01 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 114 

Avrapportering från biståndsutskottets sammanträde 

Sammanfattning 
Ordförande i socialnämndens biståndsutskott lämnar rapport till nämnden 
från utskottets sammanträde den 18 oktober 2011. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar avrapporteringen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

es I �/I 
Nr 2011.2800 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 115 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2011-11-01 

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, 
dels till kommunfullmäktige och dels till kommunfullmäktiges revisorer om 
beviljade insatser inte har verkställts senast tre (3) månader efter beslut. 
Nämnderna ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verk
ställts på nytt inom tre (3) månader från avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut enligt LSS, lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade eller enligt SoL, social
ljänstlagen inom tre (3) månader kan Socialstyrelsen välja att hos förvalt
ningsrätten föreslå att kommunen tilldöms ett vite. 

Håbo kommun har fjorton (14) beslut, äldre än tre (3) månader, som inte har 
verkställts per den 31 september 2011. Besluten är iurappOlierade till Social
styrelsen den 17 oktober 2011. 

Förvaltningens rapport med lägesbeslaivning och kommentarer fi·amgår i 
tjänsteslaive1se, daterad 2011-10-17. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2011-10-17, ur 2011.2621. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar överlämna förvaltningens rappOli om ej verk
ställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kommunfullmäktige 
och kommunens revisorer. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Socialförvaltningens resurshandläggare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JUSTER� 

/::JI 
Nr 2011.2801 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 116 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-11-01 

SN 2011/40 

Rapport om utredningsarbete om barnfattigdom i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda barnfattigdomen i 
Håbo kommun. På socialfårvaltningens initiativ har en arbetsgrupp bildats med 
representanter från socialförvaltningen, bildningsförvaltningen och elevhälsan. 
Arbetsgruppen kan konstatera redan i det inledande arbetsmötet att det både i 
skolan, på fi'itidsgården och inom socialtjänsten påträffas en relativt stor grupp 
barn och unga som lever under ekonomiskt knappa omständigheter. 

Förvaltningens rapport om utredningsarbetet, daterad 2011-10-11 beskriver en 
inledd arbetsprocess samt en plan för fortsatt arbete. För att komma i gång med 
arbetsprocessen har arbetsgruppen lämnat in ett fårslag till kompetensutveckling 
på temat barnfattigdom i Håbo kommun. Förslaget är en ansökan om pengar som 
lämnats till 8KL:s modellkommunområde - ett projekt som Håbo deltar i 
tillsammans med Enköpings kommun och Landstinget i Uppsala län. Projektet 
syftar till att förebygga och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. 

Inlår kommande möten vill socialförvaltningen även bjuda in skolförvaltningen 
till arbetsgruppen. Med hänvisning till ett av kommunens övergripande mål Barn 
och unga ska ges bästa möjligaförutsättningar jOr personlig utveckling och 
lärande fåreslår socialförvaltningen att socialnämnden sänder fårvaltningens 
rapport dels till bildningsnänmden och dels till skolnämnden med förslag att 
respektive nämnd uppdrar åt sina förvaltningar att delta arbetsprocessen och att 
vmje förvaltning rappOlierar åtgärdsförslag tillbaka till sin nämnd. 

Beslutsunderlag 
RapPOli, daterad 2011-10-11, nr 2011.2573 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-11, nr 2011.2561 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutm' att godkänna förvaltningens rapport gällande 
utredningsm'betet kring barnfattigdom i Håbo kommun, och att nästa 
rapPOliering ska ske i februari år 2012. 

2. Socialnänmden beslutar att sända rappOlien till bildningsnänmden och 
skolnämnden med fårslag att respektive nämnd uppdrar till sin förvalt
ning att delta i arbetsprocessen. 

Beslut expedieras till: 
Socialförvaltningen 
Skolnänmden 
Bildningsnänmden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.2802 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-11-01 

Socialnämnden 

SN § 117 SN 2010/66 

Beslut om regeländring avseende färdtjänst och riksfärdtjänst 
som svar på motion från Agneta Häggiund (S) 

Sammanfattning 

Motionär Agneta Häggiund, socialdemokraterna, lämnade 2009-05-04 en 
motion gällande behov av översyn av reglerna för fårdtjänst och riksfård
tjänst samt behov av en utredning om konsekvensema av en eventuell 
utökning av gränsen för färdtjänst till fem (5) mil fi'ån nuvarande två (2) mil 
från kommungränsen. 

Kommunfullmäktige beslöt 2010-11-15, § 107, att överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning. 

Socialförvaltningen utredde frågan och föreslog en regeländring för fård
tjänst och riksfärdtjänst, enligt utredning, daterad 2011-03-11. 
Socialnämnden beslutade 2011-04-05, § 41 att återrmittera ärendet till 
förvaltningen för att sända utredningen på remiss till kommunala 
pensionärsrådet och till kommunala handikapprådet för att inhämta 
eventuella synpunkter. Inga skriftliga yttranden har inkommit, men vid 
föreningamas sammanträde har man uttalat sig positivt om förvaltningens 
förslag till beslut. 

Efter fortsatt dialog mellan förvaltning och socialnämndens arbetsutskott har 
förslag till beslut justerats så att den geografiska gränsen utökas ytterligare, 
till totalt sex (6) mil från kommungränsen. Förändringen görs för att få med 
större delama av Stockholmsområdet och Uppsalaol1uådet. 

Beslutet innebär att nuvarande riktlinjer för fårdtjänst och riksfårdtjänst 
behöver uppdateras, varför socialnämnden föreslås ge förvaltningen i 
uppdrag att lämna fram förslag till uppdaterade riktlinj er innan 
regeländringen träder i kraft. Regeländringen föreslås gälla från och med 
mars år 2012. 

Beslutsunderlag 
Motion, daterad 2009-05-04. 
Kommunfullmäktiges beslut 2010-11-15, § 107. 
Utredning, gällande översyn av regler, daterad 2011-03-11, m 2011.727. 
Socialnämndens beslut 2011-04-05, SN § 41. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-11, m 2011.2559. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att öka området för kommunens färdtjänst fl'ån 
två (2) mil till sex (6) mil utanför kommungränsen. 

forts. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JUS� 

L� I �11 
Nr2011.2804 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnamnden 

SN § 117 

forts. 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-11-01 

SN 2010/66 

2. Socialnämnden beslutar att införa ett maxbelopp för egenavgift för 
fårdtjänst med 105 kronor samt 73 kronor för resenärer under 26 år och 
studerande som innehar CSN (Centrala studiestödsnämnden) rabattkort 
eller något av Studentkårernas studentkOlt. 

3. Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att senast till social
nänmden i februari år 2012 redovisa uppdaterade riktlinjer för fårdtjänst 
och riksfårdtjänst att gälla från och med 2012-03-01 och tills vidare. 

4. Socialnämnden beslutar godkänna fårvaltningens utredning gällande 
översyn av regler får fårdtjänst och riksfårdijänst överlämnar utredning 
och beslut till kommunfullmäktige som svar på motionen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunala Pensionärsrådet 
Kommunala Handikapprådet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.2804 



HÅBO 
I(OMMUN 

Socialnämnden 

SN § 118 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-11-01 

SN 2011/9 

Fortsatt utredning gällande ledsagning och promenadstöd 

Sammanfattning 
De synskadades riksförbund har genom sin lokalförening i Håbo länge drivit 
frågan om att det borde vara en kostnadsfri insats för synskadade som har behov 
av det. Det kan handla om stöd för att kunna ta promenader, gå att handla och 
liknande. 

Socialnämnden beslutade 2011-02-22, § 27, att uppdra åt förvaltningen att utreda 
fi'ågan om avgiftsfi'i ledsagning och promenadstöd och redovisa detta till nämnden 
i maj år 2011. 

Socialnänmden beslutade 2011-05-17, § 66 att sända utredningen på remiss till: 

SRF, Lokalföreningen för de synskadades riksförbund 
HSO, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Håbo kommun 
KPR, kommunala pensionärsrådet 
KHR, kommunala pensionärsrådet för synpunkter. 

2011-08-29 inkom ett gemensamt remissvar från HSO i Håbo. FÖlvaltningens 
bedömning efter remissförfarandet framgår i tjänsteskrivelse, förslag till beslut, 
daterad 2011-10-10. 

Socialnämnden diskuterar fi'ågan och vad en förändring kan få för konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Socialnänmdens beslut, daterad 2011-02-22, § 27 
Socialförvaltningens utredning, daterad 2011-05-09, m 2011.1336. 
Socialnämndens beslut, daterad 2011-05-17, § 66 
Gemensamt remissvar från HSO i Håbo, daterad 2011-08-24, m 2011.2206. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-10, m 2011.2280 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att tills vidare behålla gällande riktlinjer för bistånds
bedömning och avgifter gällande ledsagning och promenadstöd. 

2. Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att göra en översyn av 
riktlinjerna för stöd till äldre och funktionsnedsatta och i samband därmed 
kostnadsberälma avgiftsfri ledsagning. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschef, myndighetsenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr 2011.2814 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 119 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-11-01 

SN 2011/52 

Yttrande gällande Full delaktighet i Håbo 2012-2015 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2003-11-24, § 99, Handikapplanför Håbo 
kommun 2003 -2006. Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-11, § 65, 
att revidera Handikapplanen och samtidigt med revideringen flytta an
svaret till kommunstyrelsen. 

En arbetsgrupp med representanter för handikapprörelsen och ljänstemän 
har arbetat med att ta fram ett styrdokument om - Full delaktighet i Håbo 
2012-2015. I arbetet har två öppna samrådsmöten genomförts. Syftet med 
styrdokumentet är att arbetet med full delaktighet ska integreras i vruje 
nänmds ordinarie verksamhet. 

Förvaltningen är positiv till styrdokumentet som pekar på många viktiga 
förutsättningar för att uppnå full delalctighet, som till exempel: 

• Fortbildning ska lyftas fr'am på ett bättre sätt kring funktionshinder och 
funktionsnedsättning. 

• Insatser ska planera i samverkan med den enskilde. 
• Måltidens betydelse för hälsan ska uppmärksammas. 
• Metoder för uppföljning och utvärdering. 
• Samverkan med andra aktörer. 
• Återkommande brukarundersökningru·. 

I styrdokumentet är det också tydligt vilka nämnder som har att svru'a för 
olika insatser, både vru' för sig och i samverkan. 

Beslutsunderlag 
Styrdokument - Full delaktighet i Håbo 2012-2015. 

- Tjänsteslaivelse, daterad 2011-10-26, nr 2011.2743. 

Beslut 

1. Socialnämnden är positiv till det föreslagna styrdokumentet om Full 
delaktighet i Håbo 2012 - 2015 och överlämnar yttrandet till kommun
styrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.2818 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 120 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2011-11-01 

SN 2011/19 

Månadsuppföljning/budgetuppföljning för september månad 
2011 

I socialförvaltningens delårsbokslut per deu 30 september 20 1 1  prognos
tiseras ett underskott vid årets slut om 2 548 tkr. 

De stora underskotten finns framför allt inom hemtjänsten som har ett 
sammanlagt underskott om ca 5 700 tkr och institutionsvård får vuxna 
missbrukare, 1 000 tkr. Överskott finns framfår allt inom områdena Boende 
med särskild service, köpt korttidsvård och institutionsvård för bam och 
unga. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser det naturligtvis som mycket bekymmersamt att budgeten 
för år 201 1  inte kommer att hållas. Den främsta orsaken är betydligt högre 
kostnader än berälmat för hemtjänst. Sent under år 2010 tillkom också ett 
nytt ärende då en brukare med stora behov flyttade hit från annan kommun. 
Årskostnaden för denne är cirka 2 000 tkr. I samband med delårsbokslutet 
foreslog förvaltningen följande åtgärder i syfte att så långt som möjligt hålla 
nere det förväntade underskottet 

• Vakanta tjänster får tillsättas endast i samråd med förvaltningschef. 

• Kurser, konferenser och utbildningar kan beviljas endast i samråd med 
forvaltningschef. 

• Verksamhetema ska vara restriktiva med att använda timvikarier vid 
sjukdom och annan korttidsfrånvaro och möjligheten till omdisponer
ingar i den egna verksamheten ska alltid övervägas. 

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

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning september år 2011, nr 2011.2739. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-26, nr 20 11.2745. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkärma förvaltningens månadsuppföljning 
per den 30 september 2011. 

Beslut expedieras till: 
Ekonomikontoret 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.2819 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 121 

Datum 
2011-11-01 

SN 2011/19 

Internbudget och nämndernas mål år 2012 

Socialnämndens tilldelade ram för år 2012 är 215 718 tkr. I detta belopp 
ingår 8 000 tkr avseende Solängens äldreboende, där verksamheten 
berälmas starta först ål' 2013. 

Sedan verksamhetsanalysen och fullmäktiges rambeslut har det 
tillkommit en del nya kostnader som inte val' kända vid dessa tillfållen. 

Det handlar framför allt om: 

• Institutionsvård på helårsbasis för brukare som övelias från 
rättspsykiatrin, och 

• Två parboenden på Attendo 

Den sammantagna kostnaden föl' detta är cirka l 300 tkr. Föl' att klara 
detta har förvaltningen fått anpassa vissa andra verksamheter. Det faktum 
att det nya äldreboendet inte kommer att kunna statia sin verksamhet 
fön'än i januari år 2013 bedöms leda till ökade kostnader inom hemtjänst, 
köpt korttidsvård och utskrivningsklara. Den sammantagna merkostnaden 
beräknas till 3 000 tkr. 

Förvaltningens uppfattning är därför att nämnden bör äska till 
fullmäktige om att socialnänmden får använda 3 000 tIa av Solängens 
medel föl' att täcka merkostnader. Av de 5 000 tkr som då återstår av 
Solängens budget kommer cirka 280 tkr att behövas för att anställa en 
enhetschef från den 1 augusti 2012. I budgetförslaget är restaurang 
Pomona budgeterad till 525 tkr. Eftersom verksamheten ska inordnas 
under kostavdelningen under miljö- och telmiknänmden från den 
l januari 2012 så kommer en budget justering att göras. Det betyder att 
den faktiska ram som bedöms behövas för nänmdens verksamhet ål' 2012 
är 210 473 tkr. 

Förvaltningen menar att det ändå kommer att vara en svag budget i 
bemärkelsen att det inte kommer att finnas utrymme föl' några 
extrakostnader i f Olm av till exempel placeringar utöver budget eller 
ökade kostnader föl' till exempel personlig assistans. Skulle det inträffa 
så måste besparingar göras inom verksamheterna, företrädesvis på 
personalsidan. 

forts. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2820 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 121 

forts. 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-11-01 

SN2011/19 

I budgetförslaget finns förslag till fyra mål för nämndens verksamhet 

• Genom samverkan mellan skola, socialijänst och andra aktörer ska 
stödet till bam och unga utvecklas 

• Individanpassningen ska öka inom socialijänstens samtliga 
verksamheter 

• Föttroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka 

• Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen 

Beslutsunderlag 
Intembudget och nänmdemas mål år 2012, nr 201 1.2775. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-27. 

Beslut 

l. Socialnänmden godkänner intembudget och mål får år 2012 och 
äskar hos fullmäktige om att 3 000 tkr av Solängens medel får 
användas inom verksamhetsområdena köpt korttidsvård, hemijänst 
och utskrivningsklara 

2. Socialnänmden godkänner att en budget justering görs avseende 
restaurang Pomona genom att 525 tkr på årsbasis överförs till miljö
och telmikförvaltningen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.2820 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 122 

Rapport från föredrag I möten 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2011-11-01 

Nedan politiker lämnar rappOli till nämnden från sitt deltagande på: 

Ingrid Andersson (S) lämnar rappOli om - Temadagen om yngre personer 
med demenssjukdom - anordnat av Regionförbundets enhet för Fo U-stöd i 
Uppsala. 

Gunilla Gustavsson (S) lämnar rappOli om - Temadagen om barn i 
samhällsvård II, vad säger forskningen? Vad säger barnen? - anordnat av 
Regionförbundets enhet för FoU-stöd i Uppsala. Per-Olof Thorsbeck (S) 
och Bernt Sahlberg (C) deltog också på temadagen. 

Gunilla Gustavsson (S), ledamot i Barnavårdsförbundets styrelse i Uppsala, 
rappOlierar från styrelsens möte den 13 oktober 2011. 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för rapporterna. 

EXPEDIERAD �E / CJltGtl 
; 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 123 

Sveriges bästa socialtjänst 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2011-11-01 

SN 2011/12 

Socialnämnden talar om hur vida rubriken - Sveriges bästa socialljänst - ska 
fortsätta att vara en stående punkt på varje nämndssammanträde. 

Rubriken fastställdes i beslut från 2011-02-22, § 15, för att hålla visionen och 
målsättningen aktuell. Att socialtjänsten ska arbeta för att dels -jörljäna med
borgarnasfortroende inom varje område - och dels om hur socialtjänsten kan 
- vara individuella i brukarnas olika vilja och önskemål. 

Socialchefen informerar att arbete pågår ständigt ute i verksamheterna med att 
hålla målsättningen aktuell i det dagliga arbetet. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar, för att hålla visionen och målsättningen levande, 
att rubriken - Sveriges bästa socialljänst - ska kvarstå som en stående 
punkt på alla nämndssammanträden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.2844 
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