
HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Datum/Plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2011-12-06 

Kl. 18:00, Äldreboendet Pomonas sammanträdeslUm, kommunhuset, Bålsta 

Eva Staake (S), ordförande 
Karl-Axel Boström, vice ordförande (M) 
Gunilla Gustavsson (S) 
Per-Olof Thorsbeck (S) 
Marie Nordberg (MP) 
Farid Chibout (Båp) 
Carina Lund (M) 
Bo Johnson (M) 
Håkan Welin (FP) 

Ingrid Andersson (S) 
Laila Sverndal (V) 
Bertil Brifors (M) 
Bernt Sahlberg (C) 

Thomas BrandelI, socialchef 
Catrin Josephson, enhetschef 
Lena Fettig, nämndsekreterare 

Bo Johnson (M) 

2011-12-14, Socialförvaltningens kansli 

§§ 124-133 

) . (' \ "  t{oI'tU��\j .. mr��1---
Leptig(� 
t;hVl(/t� 

----"------.---I------�._-_ .. "-"."."."_., .. ".- .,""_.,"""._ ... __ ... _-_. __ .. 

Eva Stakke (S) 

&r�) - _____ ,_,_�_._ .. _ .......... ___ . ____ -_o ___ . ____ . _________ . 

Bo Johnso (M) 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2011-12-06 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 

2011-12-06 

Datum för 
2011-12-15 anslags nedtagande 

Socialförvaltningens kansli, Håbo kommun 

( "Jj:, ) (�f)I': " " 
i V f l ,',o" �\ 11 I 'l ,( h' " \il ,irlv\.- i � ,\"vv! 

·····;,o� .. ·····,(o··:M. ··)(········· ... ······ .. ,.·····." .... · .. ·· ... · .............. ")" ..... . 
Lena Fertig J 

2012-01-05 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-12-06 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 124 Godkännande av dagordning 

§ 125 

§ 126 

§ 127 

§ 128 

§ 129 

§ 130 

§l3l 

§ 132 

§ 133 

JUSTERARE 

Infonnation om en avvikelse på Attendo 

Information ii'ån socialchef 

A vrapportering från biståndsutskottets sammanträde 20 Il-II-IS 

Månadsuppföljning/budgetuppföljning för oktober månad 2011 

Besvarad motion - Parboendegaranti för äldre i särskilt boende 

Beslut om sammanträdestider för socialnämnden år 2012 

Redovisning av anmälningsärenden till socialnämnden 

Prioriterade strategier för hur nämndsmålen ska uppnås perioden 2012-2014 

Sveriges bästa socialtjänst 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 

Datum 

2011-12-06 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 124 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen kompletteras med en infOlmationspnnkt från verksamhets
ansvarig på Attendo. 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner kompletterad dagordning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.3162 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2011-12-06 

Information gällande avvikelse på Attendo äldreboende 

Sammanfattning 
Med anledning av Medicinskt ansvarig sjuksköterskas rapport gällande 
avvikelser lmder perioden maj-augusti år 2011. 

I rapporten framkom, att på Attendos äldreboende inträffade en händelse, en 
så kallad avvikelse. En bmkare kom inte iväg till Akademiska för dialys 
som planerat. Detta med anledning av att den inbokade personalen inte kom 
och det fanns heller ingen arman personalresurs alt tillgå i huset som kunde 
åka med. 

Socialnämnden bjuder in Marie Posta, verksamhetsansvarig på Attendo föl' 
alt få information och möjlighet att ställa frågor kring det inträffade. 

Marie Posta informerar nämnden om att Attendo har haft problem med 
bemanning. Verksamheten har nu selts över och förstärkning har skett både 
när det gäller personal och införande av nya mtiner. Bland annat hal' Attendo 
inföli att det nu alltid finns timpersonal två (2) fasta dagar i veckan. 

Beslutsunderlag 
- Rapport om avvikelser under maj-augusti år 2011, nr 2011.2539. 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.3164 



HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2011-12-06 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 126 

Information från socialchef 

Socialchefen informerar om: 

SN 

Artike/n gällande Boslads/ösa som tvingas bo i hiss i Bå/sla 
Socialchefen redogör för nämnden att socialijänsten under flera år har 
försökt att hjälpa paret. 

Projekt, heltid i vården 
Håbo kommun ska tillsätta en projektgrupp som ska se över vad som kan 
göras för att minska deltidsarbetslösheten. De flesta kommuner har många 
deltider och timanställda, fi'amförallt inom vård och omsorg. Ambitionen 
och den politiska viljan är att heltid ska vara en rättighet och deltid en 
möjlighet. Socialförvaltningen har valt, inom sitt område, att börja inom 
äldreomsorgen. 

Momsredovisning 
Socialförvaltningen kan komma att tappa ersättning för mervärdesskatt dels 
för sociala lägenheter och dels för lägenheterna på Plommonvägen 8 och 10. 
Dessa lägenheter klassas inte, enligt lagen, som särskilda boendeformer. 
Socialtjänsten har begärt från Skatteverket att få ett formellt papper på vad 
som gäller. 

Nyproduktion på Da/ängen 
Håbohus ska bygga cirka 50-60 lägenheter på fastigheten Dalängen i Bålsta. 
Detaljplanen för området är klar vilket gör att byggnationen räknar med att 
kunna starta år 2012 och första inflyttning förhoppningsvis år 2013. Social
förvaltningen kommer att tilldelas cirka 10 lägenheter för LSS-gruppen. 

Ny prival ulförare inom hemtjänst 
Socialförvaltningen har 2011-12-05 tecknat avtal med ny privat utförare 
inom hemtjänst. 

Beslut 

l .  Socialnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

cS I�J\) I 
Nr2011.3168 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2011-12-06 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 127 

Avrapportering från biståndsutskottets sammanträde 

Ordförande i socialnämndens biståndsutskott lämnar rapport till nämnden 
från utskottets sammanträde den 15 november 2011. 

Biståndsutskottets ordförande Per-Olof Thorsbeck (S) f6reslår att ge 
förvaltningen i uppdrag att kontrollera, inför nästa år 2012. Om Social 
Samfonds regelverk tillåter att socialnämnden bestämmer att ansökningar 
om bidrag ska ha ett barnperspektiv i centmm. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar avrapporteringen från biståndsutskottets 
sammanträde den 2011-11-15. 

2. Socialnämnden godkänner att förvaltningen kontrollerar om Social 
Samfonds regelverk tillåter att socialnämnden bestämmer inriktning för 
bidrag ur fonden. 

EXPEDIERAD 

I EJo I 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.3171 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2011-12-06 

SN 2011/19 

Månadsuppföljning/budgetuppföljning för oktober månad 2011 

Sammanfattning 
Socialnämndens månadsuppföljning per den 3 1  oktober 201 1  prognostiseraI' 
ett underskott vid årets slut om 2 284 tkr vilket är lmappt 300 tkr lägre än 
uppföljningen per september år 20 Il. Liksom tidigare finns det stora under
skottet inom hemtjänsten. Överskott finns framför allt inom områdena 
boende med särskild service, köpt korttidsvård och institutionsvård för barn 
och unga. 

En viss minskning av underskottet har skett sedan den senaste prognosen. 
Till en del kan det förklaras med återhållsamhet utifrån de sparåtgärder som 
nämnden beslutade om 2011-09-27, § 105. En annan förklaring är att, i en 
verksamhet som socialtjänsten, så sker naturliga svängningar månad för 
månad om vilka det kan vara svålt att göra exakta prognoser. I syfte att 
minska underskottet ytterligare kommer förvaltningen att fortsätta att vara 
återhållsam med kostnaderna under resten av året. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning per oktober år 2011, nr 2011.3020. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-22, nr 2011.3020. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens månadsuppföljning 
per oktober år 2011. 

Beslut expedieras till: 
Ekonomi 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.3180 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2011-12-06 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 129 SN 2011144 

Besvarad motion - Parboendegaranti för äldre i särskilt boende 

Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade till socialnämnden för beredning en motion från 
folkpartiet i Håbo. 

Förslaget i motionen är att det ska finnas en parboendegaranti i särskilda 
boenden för äldre. Motionärema skriver bland annat - Vi anser att det är hög 
tid at! ge äldre par möjlighet attfortsätta att bo med sin livskamrat, även i de 

fall då endast den ena maken har omfattande omsorgsbehov. - Motionerna 
föreslås därför att kommunfullmäktige ska ge socialnämnden i uppdrag att: 

• Ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen som innebär en pm'boende
garanti, det vill säga att ett äldre pm' får bo tillsammans i särskilt boende 
även då den ena parten inte har eget omsorgsbehov. 

• Inom rmnen för de äldreboenden som finns i kommunen inventera vilka 
lägenheter som är, eller kan göras, lämpliga för parboende. 

• I den långsiktiga planeringen för äldreboende i konnnunen beakta behovet 
av parboende. 

Förvaltningens bedömning 
I Håbo kommuns riktlinjer för prövning av bistånd enligt social1jänstlagen för 
äldre- och handikapp omsorgen från december 2007 finns följande inskrivet: 

Om en make/maka/registrerad partner får bistånd till äldreboende och den 
kvarvarande partnem inte vill bo ensam kvar kan båda beredas boende i mån 
av tillgång till större lägenhet. Kontraktet teclmas med den som fått biståndet. 
Medföljande partner har inte besittningsskydd till lägenheten. Avlider den 
som har kontrakt på lägenheten först ska ny biståndsprövning göras av den 
kvarlevande partnern. Står några nya makm'/partner i kö till större lägenhet 
kan det bli nödvändigt med en förflyttning inom boendet. 

Håbo kommun har således redan en parboendegaranti och fdrvaltningen ser 
inte att det finns anledning att förändra riktlinjerna på denna punkt. I de fall 
som pm'boendegarantin hittills har använts i kommunen så har båda varit 
biståndsberättigade vid inflyttning, eller i vmje fall blivit det strax efter 
inflyttning. Det skulle kunna förekomma att den ena partnema är berättigad 
bistånd till särskilt boende och den andra partnem insatser från hemtjänsten. 
Om i ett sådant fall, båda skulle bo på något av våra äldreboenden så kan det, 
enligt förvaltningens mening, lösas med att personen som är berättigad till 
hemtjänstinsatser beviljas detta. Arbetet kan sedan utföras av antingen 
personal på boendet eller av någon utfdrare inom hemtjänsten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.3181 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 129 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2011-12-06 

SN 2011/44 

En särskild situation är om det är brist på platser i särskilt boende för äldre. 
Om förvaltningen i en sådan situation skulle köpa en äldreboendeplats av en 
leverantör utanför kommunen kan fråga uppkomma om att den biståndsbe
rättigades partner vill flytta med. Förvaltningens uppfattning är att det inte är 
självklart. Det får prövas från fall till fall utifrån ekonomiska förutsättningar. 

När det gäller vilka lägenheter som idag finns på våra äldreboenden och som 
är lämpliga för parboende så finns på Pomona 2 och 4. Sammanlagt 16 lägen
heter som skulle kunna användas till detta. Dessa lägenheter är mellan 40-57 
kvm. I nya äldreboendet Solängen planeras 2 lägenheter för parboende. 
Förvaltningens bedömning är att det då kommer att finnas ett tillräckligt antal 
lägenheter för parboende. Men självidart ska frågan beaktas i den långsiktiga 
planeringen då det är viktigt att lägenhetema också är lämpliga för ändamålet. 

Beslutsunderlag 
Motion om parboendegaranti, daterad 2011-05-17 
Kommunfullmäktiges beslut 201 1-06-13, § 86, 201 1-06-13. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-22, ID" 2011.3009. 

Håkan Welin (FP) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser att 
före justeringen komma in med en skriftlig reservation. Vid justeringen av 
protokollet finns ingen skriftlig reservation inlämnad från Håkan Welin. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse som 
svar på motionen och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses 
besvarad. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.3181 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 130 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Datum 

2011-12-06 

SN 2010/100 

Beslut om sammanträdestider för socialnämnden år 2012 

Stopptid Kallelse till arbetsutskott Arbetsutskottets sammanträdesdag 

JUSTERARE 

Sista dag att lämna ärenden Klar att överlämnas Start klockan 09:00 

Onsdag 11 januari Tisdag 17 januari Tisdag 24 januari 

Onsdag 8 februari Tisdag 14 februari Tisdag 21 februari 

Onsdag 7 mars Tisdag 13 mars Tisdag 20 mars 

Onsdag 4 april Tisdag 10 april Tisdag 17 april 

Onsdag 16 maj Tisdag 22 maj Tisdag 29 maj 

Onsdag 15 augusti Tisdag 21 augusti Tisdag 28 augusti 

Onsdag 12 september Tisdag 18 september Tisdag 25 september 

Onsdag 17 oktober Tisdag 23 oktober Tisdag 30 oktober 

Onsdag 21 november Tisdag 27 november Tisdag 4 december 

Kallelse till socialnämnden Socialnämndens sammanträdesdag, 
Klar att skickas Statt klockan 18.00. Förmöten frän klockan 17:00 

Onsdag 25 januari Tisdag 31 januari 

Onsdag 22 februari Tisdag 28 februari 

Onsdag 21 mars Tisdag 27 mars 

Onsdag 18 april Tisdag 24 april 

Onsdag 30 maj Tisdag 12 juni 

Onsdag 29 augusti Tisdag 4 september 

Onsdag 26 september Tisdag 2 oktober 

Onsdag 31 oktober Tisdag 6 november 

Onsdag 5 december Tisdag 11 december 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-18, nr 2011.2973. 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner sammanträdesdagar enligt redovisning. 

2. Socialnämnden godkänner dag för stopptid och dag för överlämnande av 
kallelse enligt redovisning. 

Beslut expedieras till: 
Berörda 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2011-12-06 

Social namn den 

SN § 131 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 fötieckning kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Förteckning över anmälningsärende, nr 2011.3007. 

Beslut 

l .  Socialnämnden tackar för redovisningen och lägger fotteckningen till 
handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.3184 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

2011-12-06 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 132 SN 2011/19 

Prioriterade strategier för hur nämndsmålen ska uppnås 

Utifrån kommunfullmäktiges mål har socialnämnden fastställt fyra övergrip
ande mål får nämndens verksamheter får perioden 2012-2014. 

Socialnämnden och förvaltningsledningen har tillsammans arbetat med att ta 
fram strategier för hur nämndsmålen ska uppnås. 

I tjänsteskrivelse, daterad 2011- 12-06 har socialnämnden fastställt den ordning 
de prioriterade strategier ska ha i planeringen av förvaltningens arbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-29, nr 2011.3095. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011- 12-06, nr 2011.3095. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar godkänna ordningen för de prioriterade strategierna. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschefer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2011-12-06 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 133 

Sveriges bästa socialtjänst 

Sammanfattning 

SN 2011112 

Per-Olof Thorsbeck (S) lämnar förslag om att socialnämnden ska inrätta 
ett äldreutskott. Förslaget motiveras med att en gmpp ledamöter utsedd av 
nämnden kan arbeta med att bland annat att titta på goda exempel som 
andra kommuner har gjOli, med framgångsrikt resultat inom socialtjänstens 
område. Att gmppen snabbt återkommer till antingen arbetsutskottet eller 
direkt till nämnden med synpunkter och förslag på åtgärder får att på så sätt 
ligga steget fåre. 

Regelverket till att inrätta ett nytt utskott utöver vad som nämnden har idag 
kräver dels ett fullmäktigebeslut och dels att det nya utskottet skrivs in i 
nämnden reglemente. 

Socialnämnden anser inte att det i dagsläget är aktuellt att begära hos 
fullmäktige att få inrätta ett ytterligare utskott under socialnämnden. 

Däremot diskuteras om nämnden har viljan att inrätta en mindre informell 
arbetsgmpp som nämnden själv bestämmer över. Till exempel hur aktiv 
arbetsgmppen ska vara och med vilka frågor gmppen ska jobba med och 
när. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att förslaget vilar tills vidare, men att varje 
ledamot och ersättare funderar på, dels om nämnden har behov av att 
inrätta en arbetsgmpp och dels på hur i såna fall arbetsgmppen ska 
jobba och med vilka fr·ågor. 

Beslut expedieras till: 
Nämndens ledamöter och ersättare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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