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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 28 

Information från socialchef 

Bostadssituationen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-03-27 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 mars 2012 infornlerade socialchef 
Thomas BrandelI och enhetschef Catrin Josephson om förutsättningarna för ett 
fortsatt mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. Bristen på 
lägenheter inom kommunen är sedan lång tid tillbaka stor, vilket försvårar 
möjligheterna att ta emot flyktingar i den utsträckning som uttrycks i avtalet!
överenskonnnelsen. Vidare berördes att det finns en stor grupp individer som 
har skött sig i mer än fem år men som inte får möjlighet till eget kontrakt på 
lägenhet och därför bor kvar i socialförvaltningens sociala lägenheter. Ett möte 
inbokat med socialchef Thomas BrandelI, kommundirektör Per Kjellander och 
VD Mats Norrbrand på Håbohus där man förhoppningsvis ska finna en lösning 
så att gruppen kan få eget kontrakt på lägenhet och att socialförvaltningen får 

tillbaka sina sociala lägenheter att använda till mer akuta behövande. 

Ny enhetschef 
Marika Högberg Bolling börjar som ny enhetschef för personlig assistans den 
14 maj 2012. 

Korttidsboendet 
När Solängen står klart konnner brukare som nu vistas på korttidsboendet vid 
Pomona att få flytta till Solängen. Enhetschef Catrin Josephson och flykting
sekreterare Maria Lindberg har inspekterat kOlitidsboendets lokaler och ser en 
stor möjlighet att lokalerna konnner att fungera utmärkt till antingen HVB
hem för flyktingar eller utslussningsboende. Information om planerna kommer 
att ges till anhöriga och ärendet planeras till socialnämnden i juli. 

Beslut 

I. Socialnänmden noterar infonnationen. 
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HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 
Socialnämnden 

SN § 29 

Patientsäkerhetsberättelse år 2011 

Sammanfattning 

Datum 

2012-03-27 

SN 2011/23 

Eilligt patientsäkerhetslagen (2010:659) är vårdgivaren skyldig att upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. Där ska det framgå: 

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår. 

2. Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten. 

3. Vilka resultat som har uppnåtts. 

Under föregående år har fokus främst legat på avvikelsehanteringen. 
Riktlinjer har reviderats för att tydliggöra ansvar och strukturer, både i 
dokumentationen och i praktiskt arbete. Arbetet med hygienfrågor har 
stärkts i och med att alla enheter nu har hygienombud som fått grund
läggande utbildning. På särskilt boende har åtgärder vidtagits för att öka 
kontinuiteten av personal kring brukare/patienter. Riskbedömningar för 
fall, undernäring och tryckskada görs också. 

Strategin för år 2012 är att fortsätta arbetet med att utveckla avvikelse
hantering, utöka riskbedömning av fall, tryckskada och undernäring till 
brukare/patienter i ordinärt boende, införa egeillmntroll för grundläggande 
hygienregler samt förbättra munhälsa hos brukare/patienter. 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse för år 2011, daterad 2012-03-07, nr.2012.4S3. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-07, nr 2012.638. 

Beslut 

1. Socialnänmden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för år 2011. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef Thomas BrandelI 
Enhetschef hälso- och sjukvård Ulrika Wahl strand 
Enhetschefer för vård och omsorg 
Attendo, verksarnhetschef Marie Posta 
Rindlags, enhetschef Kicki Rindsj ö 
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HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-27 

Socialnämnden 

SN § 30 SN 2011/24 

Plan för införande av lokala värdighetsgarantier inom social
tjänstens omsorg om äldre 

Sammanfattning 
Vid årsskiftet år 2011 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (SoL), 
som fick beteclmingen - Nationell värdegrundfor äldre. Värdegrunden 
innebär att socialtjänstens omsorg ska imiktas på att äldre personer får leva 
ett värdigt liv och känna välbefinnande. Värdegrunden omfattar individuellt 
beslutade insatser enligt SoL och allmänt imiktade insatser, exempelvis 
öppna dagcentraler och träffpunkter, för målgruppen personer som är 65 år 
och äldre. 

Håbo kommun har sökt och fått statligt bidrag på 100 000 laonor från Social
styrelsen för att ta fram lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. 
Syftet och målsättningen med värdegrundsarbetet är att tydliggöra får de 
äldre, deras anhöriga och för övriga medborgare, hur äldreomsorgen arbetar 
i Håbo och vad det innebär att få stöd inom äldreomsorgen. Personalen ska 
utbildas i lokala värdighetsgarantier, diskutera och vidareutveckla de tidigare 
framtagna kvalitetsgarantierna I detta utvecklingsarbete bör intresse-, 
anhörig- och pensionärsorganisationer samt politiker göras delaktiga enligt 
den framtagna planen. Planen har godkänts av förvaltningen 

Beslutsunderlag 
Plan för införande av värdighetsgarantier, daterad 2012-02-29, SN m 
2012.573. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-08, SN m 2012.645. 

Beslut 

1. Socialnänmden noterar planen som delgiven. 

2. Socialnämnden beslutar att till nämndens sammanträde i november 2012 
ska en lägesrapport länmas på hur arbetet har gått med att införa lokala 
värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. 

Beslut expedieras till: 
Enhetscheferna inom äldreomsorgen 
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�HÅBO "-' KOMMUN 
Socialnamnden 

SN § 31 

Nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-03-27 

SN 2012/14 

Inom myndighetsutövningen är ekonomiskt bistånd ett av de verksamhets
områden som kräver mest detaljerade riktlinjer. För rättssäkerhet och lika
behandling behövs här att riktlinjerna är uppdaterade utifrån lagändringar och 
förändringar i samhället, samt att de tydligt visar vad som normalt bedöms 
motsvara en - skälig levnadsnivå- i olika situationer. 

Socialtjänstlagen kräver individuell prövning utifrån den enskildes situation, 
vilket innebär att alla biståndsbeslut inte blir helt i enlighet med riktlinjerna. 
Enligt delegationsförordningen fattas beslut utanför riktlinjerna av chefer 
inom myndighetsenheten, eller i vissa fall av biståndsutskottet. 

Små och stora förändringar som är gjorda i riktlinjerna är utifrån lagändringar, 
ändringar i handläggning och bedömning av skälig levnadsnivå. Enhetschef på 
myndighetsenheten redogör dels muntligt till nämnden och dels i tjänste
skrivelse för de största förändringar som är gjorda i riktlinjerna. 

I tidigare riktlinjer fanns det angivet högsta godtagbara hyra för hyresrätter. 
Riktlinjerna är här direkt kopplade till hyresläget i kommunen, varför för
valtningen föreslår att boendekostnad istället lyfts ut till en egen bilaga, som 
förvaltningschef får mandat att uppdatera årligen, eller efter behov. På så sätt 
kommer inte riktlinjerna i sin helhet att behöva uppdateras lika ofta av 
socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, daterad 2012-03-09, SN nr 2012.599. 
Bilaga, Boendekostnad, daterad 2012-03-09, SN nr 2012.659. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-09, SN nr 2012.660. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkäona riktlinjer för ekonomiskt bistånd, 
daterad 2012-03-09, att gälla från och med 2012-04-01 och tills vidare. 

2. Socialnämnden beslutar att godkäona bilagan Boendekostnad, daterad 
2012-03-09, att gälla från och med 2012-04-01 och tills vidare. 

3. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef delegation på att vid behov 
uppdatera bilagan Boendekostnad samt delge nämnden när så sker. 

Beslut expedieras till: 
Socialförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 32 

Verksamhetsplan för år 2012 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-03-27 

SN 2012/13 

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan för år 2012. 
Planens inriktning är att socialtjänsten ska vara Sveriges bästa socialtjänst 
och det är mot detta mål som verksamhetsplanen syftar. Ambitionen är att 
verksamhetsplanen ska användas i det vardagliga arbetet och att planen följ s 
upp regelbundet under verksamhetsåret. 

Nytt för år 2012 är att uppföljningen kommer att ske i Stratsys, ett särskilt, 
för hela kommunen, gemensamt administrativt verktyg för uppföljning och 
internkontroll. Systemet Stratsys kommer att underlätta regelbunden upp
följning av planen under verksamhetsåret. 

Nänmden konstaterar att socialförvaltningens verksamhetsplan för år 2012 
inte il1l1ehåller något om socialnämndens och förvaltningens uppföljnings
ansvar när det gä1ler de privata utförarna inom vård och omsorg. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan år 2012, daterad 2012-02-20, SN nr 2012.497. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-12, SN nr 2012.663. 

Beslut 

1. Socialnänmden beslutar att godkäl1l1a verksamhetsplan för socialförvalt
ningen år 2012. 

2. Socialnämnden bes1ntar att verksamhetsplanen för socialförvaltningen 
år 2012 ska kompletteras med en text rörande att även privata utförare 
omfattas av nänmdens mål. 

Beslut expedieras till: 
Socialförvaltningens stora ledningsgrupp 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-27 

Socialnämnden 

SN § 33 SN 2011/47 

Rapport angående granskning av den kommunala hemtjänsten 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har låtit en utomstående revisor från Pwc granska den kommunala hem
tjänsten i Håbo kommun. Resultatet presenteras i rapport från Pwc. Sammanfattningsvis 
kan konstateras att rapporten presenterar en hel del synpunkter som har varit, och kom
mer att fortsätta att vara, viktiga i förvaltningens förbättringsarbete av verksamheten. I 
rapporten noteras ett antal brister som framkommit vid revisionen enligt nedan. 

- Kvalitetsindikatorer och system saknas för att säkerställa insatserna och dess 
kvalitet 

Förvaltningen delar inte helt denna uppfattning. I kommunen finns ett system för 
hantering av synpunkter och årligen genomförs brukarenkäter inom hemtjänsten. 
Förvaltningen har under flera år arbetat med etik- och värdegrundsfrågor ibland annat 
hemtjänsten. Systemet med kundval enligt LOV innebär också en viss självsanering 
eftersom brnkaren kan byta utförare om man inte är nöjd. Sedan är det naturligtvis så 
att de system som finns kan förbättras. 

- Verksamhetsstöd i form av olika programvaror utnyttjas inte till fullo. 

Förvaltningen håller till stora delar med om detta. Kommunens verksamhetssystem 
Treserva har haft en del barnsjukdomar och implementeringen har inte varit helt 
smidig. Arbetet pågår dock och framsteg görs som innebär att systemets fördelar 
utnyttjas i allt högre grad. 

- Systemet Mobipen är i Håbo inte den kvalitetssäkringsfunktion som den har 
möjlighet att vara vad gäller rättssäkerhet och effektivitet. 

Mobipen används idag som ett system för registrering av utförd tid. Det har inte varit 
alctuellt att använda systemet för registrering av beslutad tid, vilket sker i Treserva, 
som är förvaltningens IT-system. En förutsättning för att även registrera tid i Mobipen 
är att detta system är kompatibelt med Treserva och på detta område pågår ett 
utvecklingsarbete från båda företagen. 

- Det saknas systematisk uppföljning av beslutade insatser och tilldelade tider 

Förvaltningens uppfattning är att detta inte riktigt stämmer även om ytterligare 
förbättringar kan ske. Biståndsbedömarna fattar tidsbegränsade beslut i de alla flesta 
ärenden. Tidsbegränsningen kan variera från ett par veckor upp till ett år. När det 
gäller tidsanpassningen i insatserna så arbetar förvaltningen med att kOlmila ifrån de 
schabloniserade bedönmingama för att istället göra alltmer individuella bedömningar. 
Förvaltningens bedönming är dock att detta fortfarande är ett utvecklingsområde. 

Planering av insatser och logistik sker utifrån lokalkännedom, praktisk erfarenhet 
och gamla traditioner. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.854 



r"'ll HÅBO 'iD' KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-27 

Socialnämnden 

SN § 33 SN 2011/47 

I utredningen föreslås att verksamheten ska införskaffa ett planeringsverktyg för att under
lätta och effektivisera planeringen av besök i hemtjänsten. Ett sådant verktyg prövades för 
några år sedan och bedömdes då inte underlätta planeringen. Under året kommer förvalt
ningen att undersöka om det finns några nya planeringsverktyg som skulle knnna passa för 
Håbo kommun. 

- Dubbelbemanning sker i högre grad i Håbo än i andra kommuner 

Dubbelbemanning kan förekomma i verksamheten. Det kan inte nteslutas att det i bland 
sker, utan att det är motiverat av arbetsmiljöskäl eller brukarperspektiv. Förvaltningens 
uppfattning är att dubbelbemanningarna kan minskas och att detta arbete har påbörj ats. I 
detta sammanhang är det också viktigt att ha med, att dubbelbemanning riskerar att mötet 
med brukaren blir av sämre kvalitet. 

- Uppdelningen av grupper i hemtjänstenförsvårar flexibilitet 

Det är inte självklart att det skulle vara fördelar med att bara ha en grupp inom hemtjän
sten. Den stora fördelen med att det finns två grupper är att det, på ett bättre sätt möjliggör 
farre personal laing varje brukare. Däremot är det viktigt att arbeta för en större flexibilitet 
mellan grupperna för att möjliggöra att personal tillfalligt arbetar i den andra gruppen. 

- Håbo kommun har hög andel kringtid 

Det som redovisas som laingtid i rapporten inkluderar också restid. Hur stor del av laing
tiden som är restid vet vi inte idag. Företaget bakom Mobipen, kommunens system för 
tidsregistrering, håller på att uppgradera systemet och under våren beräknas det vara 
möjligt att registrera restid som en specifik post. Tidsanvändningen för planering, möten 
etc. behöver också ses över och är ett uppdrag som verksamheten har. 

- Hemtjänstens verksamhet skulle vara betjänt av en egen enhetschef utan ansvar 
för andra verksamhetsområden. 

Detta är antagligen en sintsats som kan antas gälla för flera av förvaltningens verksam
heter. I slutändan är det en ekonomisk fråga som handlar om hur många chefer som ska 
finnas i organisationen. I förvaltningens ledningsgrupp pågår en diskussion laing den 
framtida organisationen inom social�änsten, relaterat dels till respektive chefs ansvarsom
råde idag och dels till att förvaltningen är en växande organisation. Chefen för hemtjänsten 
ansvarar idag också för kommunens korttidsboende. Nackdelarna med detta har påpekats i 
rapporten. I en situation där korttidsboendet används till det som det är täukt för, nämligen 
avlastning och växelvård, så kommer det att vara hemtjänstens brukare som är på korttids
boendet och då finns fördelar med att hl;! samma chef för båda dessa verksamheter. 

- Dålig acceptans i verksamhetenför det fastlagda timpriset. 

Detta är en diskussion som förekommit på många håll i landet i samband med kundval 
inom hemtjänsten. De priser som finns i Håbo är i linje med priserna i Uppsala och 
Enköping och förvaltningen ser idag ingen anledning till att generellt höja timpriset. 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-27 

Socialnämnden 

SN § 33 SN 2011/47 

- Ingen granskning eller avstämning av fakturaunderlag innan utbetalning sker. 

Den tid som utförs hos kund registreras i Mobipen. Detta underlag är sedan grunden 
för den interna debitering som sker. På det fakturaunderlag som sedan kommer in till 
förvaltningen, redovisas vilken typ av insats som utförts och om insatsen har utförts i 
tätort eller glesbygd. Förvaltningens uppfattning är att det är ett tillräckligt tryggt 
system men har för avsikt att stämma av frågan med ekonomikontoret för att se om 
riktlinjerna för fakturering behöver tydliggöras. 

Beslutsunderlag 
Pwc rapport Hemtjänsten, daterad augusti 2011, SN m 2012.673. 

- Tjänsteskrivelse daterad 2012-03-07, SN m 2012.637. 

Arbetsutskottets förslag till beslut till socialnämnden - Huvudförslag 

l .  Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare med de fdrbättringsom
råden som frarnkommit i revisionsrapporten och återkomma med en rapport vid 
nänmdens sammanträde i november 2012. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande 
Carina Lund (M) lägger fram fem (5) yrkanden som förslag till socialnänmdens beslut. 

l. Att till socialnänmden den 24 april 20 12 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för 
att reducera underskottet i hemtjänsten. 

2. Att Mobipen omedelbart tas i bruk för att registrera restider. 
3. Att utredning utförs gällande behov av hemsjukvård. 
4. Att uppföljning för att kvalitetssälaa hemtjänsten ska periodiseras med tre (3) 

månaders intervall med återrapportering till nänmd. 
S. Att första återrapportering sker vid nämndens sammanträde 4 september 2012. 

Håkan Welin (FP) yrkar bifall till Carina Lunds (M) yrkande m fem (5). 

Efter diskussion enas nämnden om att ändra fornmieringen i det ursprungliga huvud
förslaget till: 

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare med de förbättrings
områden som framkommit i revisionsrapporten, och att starta mätning av restider 
i Mobipen, så snart det är tekniskt möjligt, och återkomma med rapport till 
nämndens sammanträde i september 2012. 

Till förmån för omformuleringen i huvudförslaget återtar Carina Lund (M) yrkandena 
m två (2) och fem (5) och Håkan Welin (FP) återtar sitt yrkande om bifall till förmån 
fOr omformuleringen i huvudförslaget. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.854 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-27 

Socialnamnden 

SN § 33 SN 2011/47 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras klockan 19:30 - 19:50 för överläggningar. 

Efter överläggning kvarstår följande förslag till beslut 

Omformulerat huvudförslag: 
1. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare med de förbättrings

områden som framkommit i revisionsrapporten, och att starta mätning av restider 
i Mobipen, så snart det är tekniskt möjligt, och återkomma med rapport till 

nämndens sammanträde i september 2012. 

Följande tilläggsyrkanden från Carina Lund (M) kvarstår till huvudförslaget 
1. Att till socialnämnden den 24 april 2012 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för 

att reducera underskottet inom hemtjänsten. 
3. Att utredning utförs gällande behov av hemsjukvård. 
4. Att uppföljning för att kvalitetssälaa hemtjänsten ska periodiseras med tre (3) 

månaders intervall med återrapportering till nämnd. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt huvudförslaget och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med det omformulerade huvudförslaget. 

Därefter frågar ordförande om nämnden kan besluta enligt tilläggsyrkande m ett 
(l) och finner att nämnden avslår detta. 

Därefter frågar ordförande om nämnden kan besluta enligt tilläggsyrkande m tre 
(3) och finner att nämnden avslår detta. 

Slutligen frågar ordförande om nämnden kan besluta enligt tilläggsyrkande m fyra 
(4) och finner att nämnden avslår detta. 

Carina Lund (M), Håkan Welin (FP), Bo Johnson (M) och Bertil Brifors (M) 
reserverar sig till förmån för tilläggsyrkandena m ett (1), tre (3) och fyra (4). 

Huvudförslaget med omfol1nuleringen blir således socialnämnden beslut. 

Beslut 

1. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare med de förbättrings
ormåden som framkommit i revisionsrapporten, och att starta mätning av restider 
i Mobipen, så snart det är tekniskt möjligt, och återkomma med rapport till 
nämndens sammanträde i september 2012. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-03-27 

Socialnämnden 

SN § 34 

Budgetuppföljning, februari 2012 

Sammanfattning 

SN 2012/4 

I budgetuppföljning per februari år 2012 prognostiseras ett underskott vid 
årets slut om 2 754 tkr_ 

Det största budgetunderskottet finns i den kommunala hemtjänsten med 
drygt 2 000 tkr. Underskott films också i Ekans verksamhet och köp av 
bostad med särskild service. Myndighetsenhetens verksamhet redovisar ett 
visst överskott. 

Det område som är bekymmersamt är den kommunala hemtjänsten som från 

att ha varit en verksamhet som har klarat sin budget, nu har gått med under
skott i ett par år. En revision av den kommunala hemtjänsten har genomförts 
och redovisas som ett särskilt ärende till nämnden, dnr 2012/47. 
Förvaltningen har för avsikt att tillsammans med ekonomikontoret och den 
tillträdande verksamhetschefen for området komplettera denna revision. 

Beslutsunderlag 
- Budgetuppföljning per februari 2012, nr SN 2012.765. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna forvaltningens budgetuppföljning 
per februari 20 I 2 och uppdrar till förvaltningen att vara återhållsam med 
kostnader och i samband med delårsbokslut per 31 mars återkomma med 
möjliga förslag till besparingar. 

.. //"/1 b 1 uJ./ 
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rrll HÅBO te' KOMMUN 
Socialnämnden 

SN § 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-03-27 

Avrapportering från bistånds utskottets sammanträde 

Sammanfattning 
Ordförande för socialnämndens biståndsutskott lämnar rapport till nämnden 
från utskottets sammanträde den 14 mars 2012. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar avrapporteringen som delgiven. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.888 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 36 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-27 

SN 2012/1 

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

Beslutsunderlag 
- Förteckning över al1ll1älningsärende, daterad 2012-03-13, SN nr 2012.687. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar redovisade handlingar och lägger förteckningen 
till akten. 

Jdst�RARE _____ EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÄBO 
KOMMUN 

Socialnamnden 

SN § 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-03-27 

SN 2010/107 

Rapportering av inkomna synpunkter och utförda åtgärder i 
samband med årsbokslut för år 2011 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2010-06-14, § 54 reviderad policy för synpunkts
hantering. Syftet med synpunktshantering är att dels tydliggöra brister i den 
kommunala servicen och kunna åtgärda dessa så att brukarna 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 kommnninvånare tycker och hur de 
upplever kommnnens service och åtaganden. 

Rapporten sammanställer inkomna synpnnkter, såsom förslag, beröm och 
klagomål tillsammans med genomförda eller planerade åtgärder. 

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

Socialförvaltningen redovisar sin rapport för perioden 2011-01-01 - 2011-12-31 
i samband med årsbokslutet för år 20 I I .  

Beslutsunderlag 
- Rapport, sammanställning för perioden 2011-01-01 - 2011-12-31. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar inkomna synpunkter och utförda åtgärder som 
delgiven och överlänmar rapporten till kommunfullmäktige. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 38 

Sveriges bästa socialtjänst 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-27 

SN 2011/12 

Nytt krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Socialstyrelsens nya föreslaifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011 :9) innebär att varje kommun är 
skyldig att ha ett ledningssystem som beslaiver hur man arbetar med att 
uppnå kvaliten i sin verksamhet utifrån vad som står i HSL, hälso- och 
sjukvårdslagen, SoL socialtjänstlagen, LSS, lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade och tandvårdslagen. 

Pomona kören 
Måndagen den 26 mars 2012 i anslutning till kommunfullmäktiges samman
träde sjöng Pomonakören ett antal vårsånger, vilket blev mycket uppskattat. 
Körens 12 medlemmar bor i äldreboendet Pomona. 

Barnfattigdom 
Ett seminaritun planeras till hösten 2012 laing barnfattigdom. 

Seniorvecka 
Den 3-7 september är en seniorvecka inplanerad. Det kommer att planeras 
olika alctiviteter hela veckan i temat seniorer. Kommunala Pensionärsrådet, 
KPR är involverade i planeringen. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar informationen från socialchefen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.892 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-03-27 

SN 2011/20 

Information från deltagande i föreläsningar 

Carina Lund (M) och Per-Olof Thorsbeck (S) lämnar information till nämnden 
från deras deltagande i konferensen Sveriges nationella handlingsplan för att 
värna demokratin mot våldsbejakande extremism den 21 mars 2012. 

Gunilla Gustavsson (S), Marie Nordberg (MP) och Bemt Sahlberg (C) lämnar 
infOlmation till nämnden från deras deltagande i föreläsningen Kultur är våra 
djupast liggande värderingar, normer och attityder den 13 mars 2012. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.894 
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