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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 62 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-12 

SN 2012/13 

Samtalsstund rörande Dalängens verksamhet, mål och aktiviteter 

Sam manfattning 
Nämnden valde denna gång att förlägga sitt samanträde på Dalängens äldre
boende. Som första punkt på dagordningen genomfördes en samtalsstund 
mellan nämnden och enhetschef Ulrika Wahlstrand. Samtalet utgick iii'ån 
verksamhetens mål och aktiviteter, och med verksamhetsplanen som stöd. 

Enhetschef Ulrika Wahl strand ansvarar för Dalängens äldreboende, hem
sjukvård, dagverksarnhet för äldre, fotvård och rehab. 

Alla som bor på Dalängen har någon form av demensdiagnos. Det bor just nu 
18 personer och alla har lika stora lägenheter. Verksamheten arbetar aktivt 
med att ge de boende en stimulerande och innehållsrik tillvaro. 

Ulrika framför att antalet personer som får hälso- och sjukvårdsinsatser i 
ordinärt boende har ökat. Hemsjukvården samarbetar aktivt med vårdcentral
erna för att ge en god och säker vård. Bekymmersamt är dock att under året 
har det varit stor omsättning på läkare, framförallt på en av vårdcentralerna. 
En positiv händelse, som Håbo var först om att ha i länet, är att vårdcentral
erna har avsatt en fast tid för hemsjukvårdens patienter i ordinärt boende. 

Ett annat bekymmer är att hitta tillräckligt bra fysiska aktiviteter för den 
yngre gruppen demenssjuka, de som är födda på 40-talet, som nu tenderar att 
öka. För lite fysisk stimulans kan resultera i en ökad aggressivitet. 

Under året har Dalängens äldreboende arbetat med att utfOJma så kallade 
levnadsberättelser för vmje boende. Det arbetet vilar nu i väntan på att till 
hösten kommer i verksamhetens dokumentationssystemet Treserva en mall 
om hur man kan utforma en levnadsberättelse. 

Underlag 
- Verksamhetsplanen, daterad 2012-02-20, SN 2012/13 nr 2012.497. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1S31 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 63 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-12 

SN 2012/24 

Rapportering av avvikelser under januari - april år 2012 
Sammanfattning 
Det totala antalet avvikelser för perioden är 273 stycken vilket kan jämf6ras 
med 207 under samma period fölTa året. Drygt hälften av avvikelserna består 
av fall. Inget fall har dock medfört benbrott för brukaren. Flera avvikelser har 
varit av allvarlig karaktär och utretts av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköt
erska) och enhetschefer. Ingen har dock bedömts vara så allvarlig att en Lex 
Maria anmälan gjorts. 

Resultatet av en del av utredningmua visar på brister som nu har åtgärdats 
eller kommer att åtgärdas. Som exempel kan nämnas att det pågår ett arbete 
med att säkerställa hur nya privata hemtjänstutförare som slutit avtal med 
kommunen ska ta del av aktuella dokument och verksamhetssystemen 
Treserva, Prator och Mobipen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-15, m SN 2012.1322. 

- Rapport avvikelser, januari april år 2012, daterad 2012-05-10, m SN 2012.1298. 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner rappOlien. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
Enhetschefer vård och omsorg 
Enhetschef hä1so- och sj ukvård 
Enhetschef Rindlags hemtjänst 
Verksarnhetschef Attendo, 2-huset Pomona 
Enhetschef Grannvård 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1532 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 64 

Information från socialchef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-12 

Rekrytering pågår dels till tjänsten som enhetschef på myndighetsenheten, 
där referenstagning pågår och dels till tjänsten som enhetschef på Solängens 
äldreboende, där intervjuer pågår. 

Referensgruppen för Solängen kommer att träffas den 14 juni 2012 där 
entreprenören kommer att berätta om hur projektet framskrider samt att 
gruppen kan få en första visning inne i huset. 

Personalärenden där åtgärder vidtagits är nu lösta och avslutade. 

Arbetet med budget 2013 pågår. Förvaltningen kommer till nämnden i 
september föreslå att besparingar kommer att behövas göras. 

Lions i Bålsta har skänkt samanlagt 12 000 kronor till de boende på 
Sjövägen och Lindegårdsvägen att användas till semesterutfykt eller 
liknande. 

Landstingets samordningsförblmds projekt SARA har sökt och fått beviljat 
en miljon kronor till projektet som förlängs fram till 2012-12-31. I projekt 
SARA vill man pröva en modell för samverkan där representanter för alla 
myndigheterna sitter i samma lokaler. Arbetssättet med projektdeltagarna är 
inriktat på individuellt stöd (personlig coach), och man kommer också att 
skaffa sig en gemensam utbildning i coachmetodilc. Målgruppen är personer 
som är 20 50 år, och som riskerar att hamna eller redan står långt ifrån 
arbetsmarknaden och dessutom har en samansatt problematik 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar till protokollet lämnad information. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1S33 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 65 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-12 

SN 2012/9 

Verksamhetsbidrag till Håbo Röda Kors Krets 

Anmälan om delikatessjäv 
Ledamot Råkan Welin (FB) deltar inte i handläggning eller i beslut av § 65 
med anledning av delikatessjäv. 

Sammanfattning 
På uppdrag av socialnämnden, 2012-04-24 har socialchef haft dialog med 
Råbo Röda Kors Krets angående deras verksamhet i samband med ansökan 
om föreningsbidrag för år 2012. 

Ar 2011 beviljade socialnämnden ett startbidrag, ekonomiskt stöd på 50 000 
tusen kronor till Råbo Röda Kors Krets. Förhoppningen var att föreningen 
från och med ål' 2012 skulle klara sin verksamhet med egna intäkter. Så 
tycks det inte bli. Prognosen för år 2012 är ett underskott om cirka 50 000 
tusen kronor, inkluderat att år 2011 redovisades ett positivt resultat om 126 
044 kronor enligt resultaträkning. 

Torsdagen den 3 maj träffade förvaltningen föreningens ordförande, kassör 
och ytterligare en representant. Det framkommer att några SFI -elever 
arbetar i verksamheten som en del i sin utbildning i svenska. Sammantaget 
arbetstränar ett lO-tal personer i verksamheten varje vecka. 

Håbo Röda Kors Krets är också aktiva i den cykelutbildning för nyanlända 
som pågår, både genom att hålla med "lärare" och med cyldar. Utöver detta 
så är verksamheten också en mötesplats både för nyanlända och andra. 

Förvaltningens bedömning 
Vid interna diskussioner i förvaltningen har det framkommit att Råbo Röda 
Kors Krets gör en betydelsefull insats när det gäller kommunens flykting
rnottagande och integrationen av nyanlända, vilket motiverar att betala ut 
verksamhetsbidrag för år 2012. 

Det som är oroväckande är att man inte klarar att driva verksamheten med 
egna medel under 2012. Vad gäller fi'amtiden så bedömer föreningen att 
man kommer att klara detta från och med åT 2013, vilket förvaltningen 
uppfattar som en förhoppning med viss grad av osäkerhet. 

Förvaltningens uppfattning är att föreningen ska beviljas ett verksambidrag 
får ål' 2012 med tanke på dess betydelse för integrationsarbetet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1S34 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 65 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-12 

SN 2012/9 

Föreningen ansöker om 130 000 kronor och förvaltningen föreslår att Håbo 
Röda Kors Krets ska beviljas 60 000 kronor i verksamhetsbidrag för år 
2012. Bidraget föreslås belasta kontot för flyktingmottagande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-08, nr SN 2012.1274 
Socialnämndens beslut, SN § 48, 2012-04-24 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-26, nr SN 2012.808 
Ansökan från Håbo Röda Kors Krets 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja Håbo Röda Kors krets 60 000 laonor 
i verksamhetsbidrag i stället för föreningsbidrag för år 2012 för att arbeta 
med flyktingar. 

2. Socialnänmden beslutar att 60 000 kronor ska belasta förvaltningens 
konto för flyktingmottagande. 

Beslut expedieras till: 
Håbo Röda Kors Krets 
Tf enhetschefer, myndighetsenheten 
Ekonomikontoret 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1S34 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-12 

SN 2012/25 

Brukarundersökning gällande hemtjänsten, särskilt boende för 
äldre och socialpsykiatri år 2012 

Socialförvaltningen genomförde under slutet av år 2011 och i början av år 
2012 en brukarundersölming inom hemtjänsten, särskilt boende för äldre 
samt inom socialpsykiatrin. 

Hemtjänsten 
Enkäten skickades ut till samtliga 265 brukare som har insatser från hem
tjänsten och det kom in 120 sval'. Vilket är 45 %, det vill säga en relativt låg 
svarsfrekvens. Det är vanligtvis den boende själv som hal' besvarat enkäten. 
Enkäten särredovisas för den kommunala hemtjänsten, Rindlags och övriga 
privata utförare. De sistnämnda benämns i redovisningen som - Okända. Det 
kan konstateras att man genomgående är mer nöjd med de privata utförama, 
men även den kommunala hemtjänsten får ett gott betyg. 

  
Hemtjänsten i Håbo kommun får ett gott betyg. Hos samtliga utförare upp
lever brukaren att denne blir lyssnad på när man framför åsikter och önske
mål. När man ska föreställa sig en hjälp som är perfekt i alla avseenden blir 
betyget 8,2 för den kommunala hemtjänsten och 9,0 för de privata utförama. 
Det förbättringsområde som framkommer tydligast är städningen där det i 
enkäten finns synpunkter både på den kommunala utföraren och på de 
privata. Ett annat förbättringsområde inom den kommunala hemtjänsten är 
också att minska antalet personer kring brukaren. 

Särskilt boende för äldre 
Enkäten skickades till de tre enhetschefema som distribuerade den vidare tiU 
de boende. Svarsfrekvensen är att betrakta som hög inom våra kommunala 
äldreboende medan den är något lägre hos Attendo. Sanunantaget är betyget 
gott för Dalängen och Pomona medan Attendo har en del förbättringsonn'åden 
att döma av denna enkät. Dock ska man ha i minnet att svarsfrekvensen på 
Attendo är 50 % vilket är något lågt och gör resultatet lite osäkert. 

  
Det är mycket glädjande med nöjdheten över de aktiviteter som erbjuds på 
Pomona hus 4, eftersom det är en fråga som verksamheten har arbetat 
mycket med. Att döma av enkäten är det ett område som Attendo behöver 
utveckla. När det gä11er information om aktiviteter kan både Dalängen och 
Attendo bli bättre. Det gäller också för hur ofta aktiviteter erbjuds. Det är 
intressant att se att trots att Dalängen på flera frågor har lägre betyg än 
Pomona hus 4 så får man ändå bäst helhetsomdöme. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGS8ESTYRKNING Nr 2012.1535 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 66 

Socialpsykiatrins verksamheter 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-12 

SN 2012/25 

Fokus i enkäten var bemötande, tillgänglighet, kompetens och tydlighet 
inom boendestöd. Enkäten skickades ut till 34 personer och besvarades av 
19 stycken. 

  
Överlag är de brukare som svarat mycket nöjda med verksamheten. 
Samtliga svarande svarar ja, alltid - eller ja, för det mesta på bland 
annat följande påståenden: 

• Jag upplever att de som hjälper mej har tillräcklig kunskap för sitt arbete. 
• Jag får hjälpen på ett tryggt och säkert sätt. 
• J ag får information på ett begripligt sätt. 
• Min vardag blir enklare tack vare kontakten med coacherna. 

På flelialet av övriga påstående är andelen positiva svar 90-95 % av de 
svarande. Av enkäten att döma tycks förbättringsområden för förvaltningen 
framför allt att vara att arbeta vidare med att öka brukarens delaktighet i 
olika situationer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-04, nr SN 2012.1229 
Brukmundersölming, hemtjästen, kommunala och privata 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-04, nr SN 2012.1234 
Brukarundersölming, särskilt boende, Dalängen och Pomona 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-21, nr SN 2012.1359 
Brukarundersökning, socialpsykiatrins verksamheter 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar notera till protokollet.att nämnden tagit del av 
förvaltningens brukarundersölming inom hemtjänsten, särskilt boende 
och socialpsykiatrin för år 2012. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen för kärmedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1S35 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 67 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-12 

SN 2010/73 

Attesträtt och attestförteckning inom socialnämnden och dess 
förvaltning år 2012 
Sammanfattning 
Attesten är en del av den interna kontrollen och innebär att den ekonomiska 
transaktionen godkänns. Attestanten ansvarar för att den utbetalning som 
görs är korrekt samt genomför kontroll av faldura, eller motsvarande 
underlag mot beslut, beställning och/eller följesedel/ordererkännande. 

Faktisk beställning har skett hos leverantören av behörig person. 
Kvantitet och kvalitet är riktiga, stämmer med beställning. 
Pris, rabatt och övriga villkor inklusive moms är riktiga, stämmer med 
ingången överenskommelse och/eller avtal. 
Nall1l på samtliga deltagare avseende konferens eller måltider finns med 
som anteckning på fakturan. 
Kontering har skett på ett rildigt sätt. 
Personliga kostnader ska attesteras av överordnad chef. 

Förvaltningschef har attesträtt på alla konton inom socialförvaltningens 
verksamhet samt är ansvarig inför socialnämnden avseende verksamhet och 
ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-10, nr SN 2012.1303. 

- Attestförteckning, daterad 2012-05-30, nr SN 2012.1345. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att fÖlvaltningschef kan attestera samtliga 
övriga verksaniheter samt att vidaredelegation kan ske utifrån vad som 
är lämpligt för verksamheten. 

Beslut expedieras till: 
Socialnämndens ordförande 
Berörda tjänstemän 
Ekonomiavdelningen 
Socialförvaltningens ekonomi administratör 
Socialnämndens revisorer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1536 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 68 

Flyttning av korttidsboende 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-12 

SN 2012/27 

I Håbo kommun finns ett korttidsboende för äldre, det så kallade A-huset. 
Kommunen hyr detta av HåboHus. Boendet har varit i bruk i fera år och har 
12 platser i dubbelrum. Det är också kommunens enda korttidsboende vilket 
innebär att de personer som vistas där kan ha väldigt skiftande diagnoser. 

På det nuvarande kOlttidsboendet, som är kommunens enda, vistas personer 
med väldigt skiftande diagnoser, bland annat demenssjukdom av varierande 
grad tillsammans med personer som till exempel rehabiliteras efter en stroke 
eller är i livets slut. 

Med en så blandad grupp är det SVåli att bedriva en verksanmet med hög 
kvalitet. Att behöva dela rum med annan oftast okänd person, kan inte 
betraktas som fullt värdigt. Dubbelrummen medför också att verksamheten 
blir mindre fexibel då det ibland inte går att belägga en plats på grund av 
diagnos eller kön. Det medför i sin tur svårigheter att bedriva en god verk
samhet. 

I början av år 2013 beräknas kommunens nya äldreboende, Solängen, stå 
klart. Det innebär att det då är ett utmärkt tillfålle att avveckla det gamla 
korttidsboendet och starta upp ett nytt med tillgång till enkelrum. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-23, nr SN 2012.1391. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att undersöka 
möjlighetema att fytta kOlitidsboendet till antingen Pomona hus 4, plan 
5 eller till Solängen och som en inledning på detta ha en dialog med de 
boende. 

2. Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att undersöka vilka 
möjligheter/altemativ det finns att undvika fördyrande kostnader för de 
boende. 

Beslut expedieras till: 
Marie Silen Munkhammar 
Matilda Norell 
Catrin Josephson 
Irene Eklöf 
Emma Fahlström 

  
 

 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1602 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-12 

SN 2012/26 

Uppstart av HVB-hem för vård eller boende för ensamkommande barn 

Sammanfattning 
Håbo kommun hade under perioden mars 2010 till och med februari 2011 ett 
avtal med Migrationsverket rörande mottagande av fem (5) ensamkommande 
barn, vilka direkt vid mottagandet placerades i familjehem, de festa utanför 
kommunen, 

Från och med 5 december 2012 har Håbo kommun ett nytt avtal med Migra
tionsverket om att hålla sju (7) boendeplatser tillgängliga för ensamkom
mande barn, varav minst tre (3) platser alltid ska vara tillgängliga för 
asylsökande brun, Kommunen har enligt lagen om offentlig upphandling 
(LOU) upphandlat HVB-platser och tecknat ett ramavtal med Aleris, vars 
HVB-hem ligger i Norrtälje kommun, 

Redan i förvaltningens skrivelse till socialnämnden i november 2010 redo
gjordes för fördelarna med ett HVB-hem i Håbo: 

"För att kunna tillgodose barnens individuella vårdbehov så bra som möjligt 
bör kommunen ef ersträva ett mottagande i HVB-hem i egen r egi, inom 
kommunens gränser, De ersättningar som då tillfaller kommunen säkerställer 
ett högkvalitativt mottagande, likVäl som en omedelbar närhet till kommunens 
egen öppenvård och ettförenklat samarbete med skolor och begynnande 
nätverk runt ungdomen" 

Att Håbo kommun har överenskommelse om att ta emot ensamkommande 
barn, men främst placerar dem i andra kommuner, vilket försvårar arbetet 
med barnen, är något som förvaltningen upplever som otillfredsställande, 
Förvaltningen föreslår därför socialnämnden att uppdra åt fyktingmottag
ningen att starta ett HVB-hem i kommunal regi. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2012-05-15, m 2012.1332. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningens flyktingrnottagning 
att starta HVB-hem för vård eller boende för ensatnkommande bam 
senast 1 maj 2013. 

Beslut expedieras till: 
Myndighetsenheten 
Stöd och behandlingsenheten 

Bildningsförvaltningen 
Skolförvaltningen 

 
, 

 lit I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1603 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 70 

Månadsuppföljning april 2012 
Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-12 

SN 2012/4 

I förvaltningens budgetuppföljning per den 3 O april är det prognostiserade 
underskottet 1 826 tIa. Förvaltningens underskott fnns framför allt inom 
följande områden: 

• Minskade momsintäkter för lägenheter, -1 300 tIa. 

o Hemtjänst, -2 526 tla 

o Färdtjänst, -800 tkr 

• Institutionsvård, vuxna, -1 770 tkr 

Jämfört med delårsbokslut per mars har förbättring skett framför allt inom 
personlig assistans. 

Förvaltningens bedömning 
Det prognostiserade underskottet innebär att åtgärder behöver vidtas för att 
minska avvikelsen mot budget. Många av f6rvaltningens verksamheter är 
lagstyrda och en del av de mer frivilliga verksamheterna ät· av den arten att 
en indragning eller minskning av dessa riskerar att påverka kostnaderna 
negati vt på andra håll. 

Det gäller till exempel för stöd- och behandlingsenheten, dagverksamhet
erna och verksamheten på Biskops-Arnö, varför det inte föreslås några 
besparingar inom dessa områden. 

I samband med delårsbokslutet, beslutades det om ett antal olika besparingar 
inom socialnämndens verksamhetsområde, (SN § 41, 2012-04-24). Arbetet 
med dessa besparingar pågår och förvaltningen föreslår därför inte några 
nya besparingar i nuläget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-31, nr SN 2012.1477 

- Månadsuppföljning per april 2012, nr SN 2012.1450. 

Beslut 

1. Socialnämnden har tagit del av förvaltningens månadsuppföljning per 
april och uppdrar till socialförvaltningen att fortsätta arbetet med att 
minska det prognostiserade underskottet. 

Beslut expedieras till: 
Socialförvaltningens lednings grupp 
Ekonomikontoret 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1604 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-12 

Socialnämnden 

SN § 71 SN 2011/26 

Tillsynsärende, restaurang Medelhavet 

Sammanfattning 
Av bestämmelserna i Alkohollagen följer att en tillståndsmyndighet är skyldig att 
ingripa administrativt mot en tillståndshavare när denne inte uppfyller de krav 
som gäller. En kommun får meddela en varning eller återkalla tillståndet om 
grund föreligger. 

En tillståndshavares lämplighet kan ifrågasättas vid ekonomisk misskötsamhet, 
till exempel om tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter mot det allmänna 
eller inte håller en riktig bokföring. Det krävs av en tillståndshavare att självmant 
fullgöra sina åligganden mot det allmänna när det gäller bland aunat inbetalning 
och redovisning avseende skatter och avgifter samt att reglerar uppkomna skulder 
inom föresiaiven tid, 8 kap 12 § alkohollagen. 

Alla som har ett stadigvarande serveringstillstånd är också skyldiga att senast den 
1 mars vmje år lämna in en restaurangrapport till Statens Folkhälsoinstitut. 
Uppgiftsskyldigheten framgår av 9 kap 14 § alkohollagen. 

Om rapporten inte lämnas in kan kommunen meddela en vaming med stöd av 9 
kap 17 § alkohollagen. Lämnar man inte rapporten efter en vaming kan tillståndet 
återkallas enligt 9 kap 18 § sama lag. 

Förvaltningen har redovisat ärendet i tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-30 och 
föreslår socialnämnden att meddela tillståndshavaren en varning enligt 9 kap 17 § 
alkohollagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-30, nr SN 2012.1453. 

- Begäran om uppgifter med bilagor. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar enligt alkohollagen 9 kap 8 § och 17 § att tilldela 
restaurang Medelhavet en vaming då restaurangen inte uppfYller alkohol
Iagens regler i 8 kap 12 § om lämplighet med hänsyn till ekonomiska 
förhållanden. 

Beslut expedieras till: 
Restaurang Medelhavet, Ashur Banibal AB 
Statens folkhälsoinstitut 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Polismyndigheten i Uppsala län 

Beslut enligt alkohollagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
Bilaga: Besvärshänvisning, hur man överklagar beslut till Förvaltningsrätten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2012,1606 



  HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-12 KOMMUN 

Socialnämnden 

J  

SN § 72 SN 2010/109 

Tillsynsärende, restaurang Rickards krubb och nubb 

Sammanfattning 
En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, 
eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en vaming om 
denne inte uppfyller de krav som gäller enligt alkohollagen 9 kap 17 §. 

Vaming bör komma i fråga som en följd vid överträdelser som är allvarliga. 
Det kan röra sig om personlig lämplighet, servering av underårig eller över
servering. 

Om en tillståndshavare tilldelas en vaming och gör sig skyldig till en ny 
förseelse som inte endast är bagatellartad eller underlåter till att rätta till 
missförhållanden som föranlett vaming, bör man överväga att dra in 
tillståndet. 

Förvaltningen har redovisat ärendet i tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-30 
och föreslår socialnämnden att meddela tillståndshavaren en varning enligt 
9 kap 17 § alkohollagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-30, nr SN 2012.1455. 

- Bilagor, tillsynsrapporter samt PM. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar enligt alkohollagen 9 kap 17 § att tilldela 
restaurang Rickards krubb & nubb en varning då restaurangen inte följt 
alkohollagens regler i 8 kap 20 § om måttfull alkoholservering. 

Beslut expedieras till: 
Restaurang Rickards krubb & nubb 
Statens folkhälsoinstitut 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Polismyndigheten i Uppsala län 

Beslut enligt alkohollagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
Bilaga: Besvärshänvisning, hur man överklagar beslut till Förvaltningsrätten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 I� I  
Nr2012.1614 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 73 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-12 

SN 2007/154 

Ansökan om ändrade serveringstider för Håbo Cafe i Bålsta centrum 

Sammanfattning 
Håbos Cafe, har lämnat in en ansökan om att få utöka serverings
tiden, med start f'ån klockan 11 :00 22:00 varje dag för att kunna ha Jack Vegas 
spelautomater i gång även under dagen. För att få ha spelautomater kräver 
Lotteriinspektionen att det finns ett serveringstillstånd och att automaterna bara. 
får vara igång under tider som anges i tillståndet. 

Håbos Cafe har idag tillstånd att under skolterminer endast servera öl och vin till 
allmänheten från klockan 16:00 20:00 vardagar och fr'ån klockan 11 :00-20:00 
lördag och söndag. Under skolans jul- och sommaruppehåll är serveringstiden från 
klockan 11 :00 20:00 samtliga dagar. 

Av 8 kap 17 § alkohollagen (2010:1622) framgår att serveringstillstånd får vägras 
även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda, om det på grund av serve
ringsstäIlets belägenhet eller av andra skäl kan befaras särskild risk rör människors 
hälsa. En sådan olämplig belägenhet är närhet till skolor, fritidsgårdar och andra 
platser där ungdomar brukar samlas (prop. 1994/95:89 och prop. 2009/10:125). 

Av 9 kap 18 § alkohollagen fr'amgår att en kommun ska återkalla ett serveringstill
stånd om tillståndet inte längre utnyttjas. Restaurangrapporten för år 2011, visar 
att omsättningen av vin och öl för serveringsstället är noll likaså är inköpta voly
mer noll. Bedömningen blir således att sökande innehar sitt serveringstillstånd 
endast rör att få bedriva spelverksamhet. 

Serveringstidema är beslutade mot bakgrund av att serveringsstället ligger i 
omedelbar närhet av gymnasieskola, bibliotek, simhall och idrottshall. Cafet är 
helt öppet, har inga väggar eller dörrar att stänga och kan därrör inte avgränsas 
mot köpcentmmets alhnänna utrymmen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-30, ur SN 2012.1454. 

- Ansökan och bilagor 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar enligt alkohollagen 8 kap 17 § att inte utöka server
ingstiderna för Håbo Cafe, i Bålsta centrum då restaurangens 
närhet till kommunens gymnasieskola utgör en särskild risk. 

Beslut expedieras till: 
Håbo Cafe,  i Bålsta centmm 

Beslut enligt alkohollagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
Bilaga: Besvärshänvisning, hur man överklagar ett beslut till Förvaltningsrätten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1615 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 74 

Redovisning avanmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-12 

SN 2012/1 

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

Beslutsunderlag 
- Förteckning över anmälningsärende, il 2012.1350. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar redovisade handlingar och lägger f6rteckningen 
till akten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1616 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 75 

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut redovisas 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-12 

SN 2012/1 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pätm som finns med vid 
sammanträdet. 

Socialnämndens biståndsutskotts ordförande redogör muntligt för utskottets 
protokollförda beslut från sammanträde dels den 2012-05-03 och dels från 
den 2012-05-10. 

Tjänstemannabeslut rörande enskilda för perioden 2012-04-04 2012-05-02 
avseende flyktingar, insatser enligt LSS, LASS och SoL, fårdtjänst, 
familjerätt, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. 

Ordförandebeslut rörande delegationsordning, socialnätndens ordförande 
beslutar att ge enhetschef för myndighetsenheten delegation att dels begära 
överflyttning av ärende till annan kommun och dels besluta om mottagande 
av ärende från annan kommun, i enlighet med 2 a kap 10 l SoL, 
socialtjänstlagen. 

Arbetsutskottets beslut, 2012-05-10 § l, att föreslå kommunstyrelsen att 
bevilja tilläggsanslag till socialnämndens budget för år 2012 med 338 000 
kronor för att finansiera evakuering av de boende på Sj övägens gruppbostad 
till Biskops-Amö Folkhögskola från och med l september 2012. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar delegationsbesluten som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1617 



HÅ BO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-12 

Socialnämnden 

TERARE 

SN § 76 SN 2011/12 

Sveriges bästa socialtjänst 

Bodil Jönsson, svensk fysiker, författare och professor kommer till Håbo 
onsdagen den 5 september 2012 för att berätta om sina böcker, dels - När 
hor isontenjlyttar sig, att bli gammal i en ny tid - och dels Tidför det 
meningsfitlla (som kommer ut i september 2012). 

Socialförvaltningen kommer att erbjuda anhörigvårdmna utbildning i taktil 
massage. Taktil massage (även taktil stimulering) är en svensk massage
metod som består av en mjuk, följsam beröring. 

På Fridegårds gymnasium, BCJF i Bålsta hålls den 18 september en före
läsning och avslutande politikerdebatt rörande villkor för barn och unga i 
ekonomisk utsatthet. Eftermiddagen arrangerades av Håbo och Enköpings 
kommuner inom ramarna för Landtingets modellområdesprojekt. 

Carina Lund (M) meddelar till nämnden och socialchef att närpolischef 
Håkan Johansson rosade socialtjänsten i Håbo på fmkostmötet arrangerat av 
Håbo Marknad. Bland annat sa han att det bästa som hänt är att Håbo har 
Bålstapolmna. 

Barnavårdsförbundet i Uppsala län gör det möjligt för barn och ungdomm' 
upp til120 år att söka ett bidrag som ger en guldkant på tillvm·on. Gunilla 
Gustavsson (S) ledamot i Bmnavårdsfårbundet meddelar att två ansökningar 
från Håbo kommun kom in till förbundet varav en fick bidrag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG 

 IICI 
Nr2012.1618 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 77 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-12 

SN 2011/20 

Information om anmälan till deltagande i föreläsningar 

Ordförande Eva Staake (S) och ledamot Gunilla Gustavsson (S) meddelar 
att de deltar på avstänmingskonferensen om forslmingscirkeln kring - Barn 
som brukare i den sociala barnavården där professor Elisabet Näsman, 
som lett cirkeln, kommer att ge en överblick över de frågor som bearbetats i 
cirkeln. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1626 
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