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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-10-02 

Socialnämnden 

SN § 95 

Pratstund med representanter från Kvinnojouren Olivia 

Sammanfattning 
Fern (5) representanter från Kvinnojouren i Bålsta inbjöds till nämnden fOr 
en pratstund om deras verksamhet. 

Kvinnojourerna erbjuder stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor och deras 
barn. Många av dem som får plats på kvinnojourernas boenden kommer via 
socialt j änsten. 

Kvinnojouren Olivia efterlyser någon f Olm av avtal som visat· vilket ansvar 
kvinnojouren har när de "utför socialtjänst". Enligt socialtjänstlagen har 
konnnunen det yttersta ansvaret fdr att våldsutsatta kvinnor och barn, som 
upplevt våld, ska få det skydd och stöd de behöver. 

Socialchef återkonnner i fi·ågan om att eventuellt upprätta ett avtal. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2450 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

Information om processen med att ta fram ny vision för Håbo 
kommun 

Sammanfattning 
Samhällsplanerare Fredrik Holmgren på kommunstyrelsens förvaltning i 
Håbo kommun besöker socialnämnden och berättar om arbetet kring 
processen med att ta fi'am en ny Vision får Håbo. 

Visionen är ett levande dokument och kommer att behöva justeras med 
jämna mellanrum med hänsyn till de politiska mandatperiodema. Visionen 
ska fungera som utgångspunkt för kommunala strategier och planeringar. 

Visionen ska även fungera som utgångspunkt för de kommunala målsät!
ningama som uttrycks i fullmäktiges övergripande mål, nämndsmål, verk
samhetsplaner och i budget. 

Presentationsmaterial 
Vision för Håbo kommun, PowerPoint presentation, nr KS 2012.2134. 

- Projektplan Vision, daterad 2012-06-29, nr KS 2012.2134 

Expedieras till: 
Socialförvaltningens enhetschefer för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNfNG Nr 2012.2451 



HÅBO 
KOMMUN 

SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-10-02 

Socialnämnden 

SN § 97 SN 2012/13 

Samtalsstund rörande Stöd- och behandlingsenhetens verksamhet, 
mål och aktiviteter 

Samtalsstund mellan nämnden och enhetschef Yvonne Sturesson-Ljungblad. 

Enhetschefberättar om stöd- och behandlingsenhetens verksamheter och vad varje 
verksamhet har ansvar för, därefter fdljer ett samtal utifrån verksamheternas mål 
och aktiviteter med frågor och svar mellan nämnden och enhetschef. 

Kämpe enheten på Biskops-Arnö erbjuder gymnasiestudier för ungdomar med 
särskilda behov inom neuropsykiatrin. Verksamheten inkluderar kost och logi 
under skolveckorna. Boendecoacher finns tillgängliga under eftermiddagar, kvällar 
och nätter. Verksamheten baseras på ett nära samarbete med föräldrar och andra 
aktörer. Syftet är att skapa trygghet, balans och fårdigheter inför framtiden. 
Boendecoacherna ordnar också rikligt med fritidsaktiviteter. 

Nakterhusets verksamhet riktar sig till kommlminnevånare som har fyllt 18 år och 
som behöver stöd och hjälp omkring sitt eget eller någon närståendes alkohol 
och/eller drogvanor. Nakterhuset erbjuder kunskap om egen förändringsprocess 
samt verktyg att genomföra en förändring. Samtalen sker oftast genom enskilda 
samtal eller parsamtal. Samtalen kan vara rådgivande, stödjande eller av behand
lande karaktär. 

Familjeteamet erbjuder stöd och hjälp för att förbättra relationerna och kommu
nikationen i familjen. Att tydliggöra familjemedlemmars behov samt hitta olika 
lösningar i konflikter. Oftast sker träffar tillsannnans med föräldrar och barn men 
ibland också parvis eller enskilt med familjemedlemmar. Träffarna kan antingen 
ske i Familjeteamets lokaler eller helnma hos familjen. Barn och ungdomar har 
också möjlighet till enskilt stödsamtal. Familjeteamet ordnar också familjeläger. 
Kraftmöte är också en del i familjeteamets verksamhet som är en speciell arbets
modell för att samla viktiga personer i barnets/ungdomens nätverk. Kraftrnötet är 
ett samarbete mellan skolan och socialtjänsten för att tidig och förebyggande 
kunna ge insats till att stärka barnets/ungdomens positiva fdrmågor. Två utomstå
ende möteskoordinatorer leder hela processen 

Fyren är en stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar sorn har föräldrar med 
psykiska eller kognitiva svårigheter och/eller alkohol eller andra drogproblem. 
Föräldrautbildning ordnas en gång om året med syfte att ge konkreta verktyg och 
stöd i föräldraskapet samt möjlighet att träffa andra föräldrar. 

Ungdomsteamet består av Ungdomsboendet 29:an, ungdomscoacher och Bålsta
polarna. Ungdomsteamet bedriver ett förebyggande arbete med ungdomar både i 
skolan och i offentliga miljöer. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 97 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-10-02 

SN 2012/13 

Ungdomsboendet 29:an är ett tidsbegränsat stödboende for ungdomar mellan 
16-22 år som har vårdbehov och inte kan bo hemma av olika orsaker. Ung
domen får stöd av personalen till en självförsörjande framtid. 
Ungdomscoachemas syfte är att hjälpa ungdomen till en meningsfull vardag 
med skola, arbete och fritid. Arbetet med ungdomen sker tillsammans med 
dennes nätverk. 
Bålstapolama består av arbetsledare och ungdomar anställda av Håbo 
kommun. Gruppen jobbar med brotts- och drogforebyggande arbete i hela 
kommunen. Med syfte att skapa och vidmakthålla relationer med alla 
ungdomar de möter. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.2452 



SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-10-02 

Socialnämnden 

SN § 98 SN 2012/9 

Föreningsbidrag till Kvinnojouren Olivia 

Anmälan av jäv 
Närvarande ersättare Laila Sverndal (V) deltar inte ärendets överläggning på 
grund av jäv. Laila Sverndal är inte heller närvarande när beslutet § 98 fattas. 

Sammanfattning 
Kvinnojouren Olivia äskar 130000 kronor i bidrag för år 2012. Pengarna 
avses att användas till att täcka de löpande driftskostnaderna och till 
utbildning under det kommande verksamhetsåret. 

Kvinnojouren hjälper misshandlade kvinnor, med eller utan barn, till ett 
skyddat boende i jourlägenhet under en kOliare tid. Kvinnojouren ger också 
råd och stöd både per telefon som är igång veckans alla dagar mellan klockan 
09-21. Kvinnojouren ger också råd och stöd till personer som tillfålligt bor i 
jourlägenheten. 

Kvinnojouren Olivia samarbetar med andra Kvinnojourer, Brottsoffeljouren, 
Polis, Kyrkan, Sociala myndigheter samt Länsjouren. Kvinnojouren vill bli 
ännu bättre på att ta hand om misshandlade lcvinnor genom att gå på kurser, 
föreläsningar, studiebesök med mera samt kunna köpa in studiematerial, 
kurslitteratur, böcker, med mera. 

Kvinnojouren kommer att ha minst åtta protokollförda styrelsemöten. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om föreningsbidrag, med bilagor 
Socialnämndens beslut, daterad 2012-04-24, § SO 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-22, nr 2012.813. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att betala ut 130 000 kronor i föreningsbidrag till 
Kvinnojouren Olivia för år 2012. 

Beslut expedieras till: 
Ekonomikontoret 
Kvinnojouren Olivia 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,2454 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnamnden 

SN § 99 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-02 

SN 2011/40 

Lägesrapport - Kartläggning kring barnfattigdom i Håbo 
kommun 

Sammanfattning 
Lägesrapporten är en fOlisättning på den katiläggning av barnfattigdom i 
Håbo kommun som genomfördes på uppdrag av Socialnämnden under 
hösten år 2011. Rapporten har författats av Hanna Elmeskog, fil.kand i 
Sociologi. Hanna ansvat"ade även för den första studien - Professionsöver
skridande samverkan kring barnfattigdom i Håbo kommun. 

LägesrappOlien - Kartläggningen av barnfattigdom, baseras på aktuell 
forslming, socialförvaltningens omvärldsbevakning, brukat"undersökning 
med bamfatnilj er i långvarigt försörjnings stöd samt intervjuer med personal 
inom olika verksamheter som kommer i kontakt med målgruppen. 

Beslutsunderlag 
LägesrappOli Bat"nfattigdom, daterad 2012-09-11 nr 2012.2286. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-09-11, nr 2012.2285. 

Beslut 

1. Socialnämnden har tagit del av lägesrapporten kring bamfattigdom och 
överlämnar rappOlien för expediering. 

Beslut expedieras till: 
För kännedom 
Enhetschef, myndighetsenheten 
Enhetschef, stöd- och behandlingsenheten 
Skolnämnden 
Bildningsnämnden 
Miljö- och teknilmämnden 

JUSTERARE I 6 I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKN1NG Nr 2012.2455 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 100 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-10-02 

SN 2012/22 

Förslag till riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänst
lagen för äldre och funktionshindrade 

Sammanfattning 
Nu gällande riktlinjer, daterade 2007-11-07 beslutades 2008-03-26 § 27 och 
gäller tills vidare. I förslaget till nya riktlinjer beskrivs vikten av individuell 
anpassning inom såväl biståndsbedönming som utförande av insatser. 

I återkommande brukarundersölmingar inom hemtjänsten framkommer att de 
flesta brukare är nöjda med den insats de får. Tidsschabloner som finns i 
riktlinjerna har setts över, både genom j ämförelser med andra kommuner och 
genom dialog med kommunens utförare inom hemtjänsten. Det har också 
tagits hänsyn till de samordningsvinster som görs när samma brnkare har 
många olika insatser. 

Socialnämnden beslutade 2011-11-01, § 118, att förvaltningen i samband 
med översyn av riktlinjerna också skulle kostnadsberälma avgiftsfri ledsag
ning. Om alla timmarna skulle utföras och samtliga brukare betala full avgift 
så innebär det en intäkt på 159 tler per år. Det är rimligt att anta att samtliga 
timmar inte utförs, till exempel på grund av den enskilde inte önskar ledsag
ning vid ett visst tillfälle eller att ledsagningen inte kan genomföras av andra 
skäl. Vissa brukare kan också ha många andra insatser att man redan betalar 
maxtaxa eller kan hajämlming på grund av låga inkomster. 

Förvaltningens bedömning är att gratis ledsagning skulle medföra ett 
intäktsbortfall motsvar-ande 60 till 90 tler per år. Förvaltningen menar också 
att det är tveksamt att lyfta ut en av alla insatser som görs inom hemtjänsten 
och göra denna kostnadsfri. 

Förslaget till riktlinjer har varit på remiss till handikapprådet och pensionärs
rådet. Råden har inkommit med ett gemensamt remissvar. Rådens förslag till 
kompletterande text - Dock/år detta inte utesluta den anhöriges rält till 
kommunicering med biståndsbedömaren i viktiga frågor som vårdplanering, 
med mera - har tagits med i förslaget till riktlinjerna under rubriken 
anhöriga. 

Med anledning av att hemtjänsten redovisar ett stort underskott i delårsbok
slutet per 31 augusti 2012 vill socialnämnden att förvaltningen tittar närmare 
på andra modeller hur man har eller kan kostnadsberäkna hemtjänsten i 
förhållande till antal beslutade timmar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2456 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 100 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-02 

SN 2012/22 

Förslag till riktlinjer, daterad 2012-09-17, nr 2012.1055. 
Gemensamt remissvar, daterat 2012-09-12, nr 2012.2318. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-09-17, nr 2012.1324 

Beslut 

l. Socialnänmden beslutar att åtenemittera ärendet för vidare utredning och 
ytterligare bearbetning. 

2. Socialnänmden beslutar att ärendet återkommer till nämndens samman
träde i december 2012. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2456 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-10-02 

Socialnämnden 

SN § 101 SN 2012/21 

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring - med priser 
vid försäljning, avgifter för långvariga lån och avgifter för tillfålliga lån 

Sammanfattning 
Med individuellt utprovade hjälpmedel för den dagliga livsfäringen avses i 
lagen främst de hjälpmedel som fodras för att den enskilde själv eller med 
hjälp av någon arman person ska kunna tillgodose sina grundläggande 
personliga behov. 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ställs det krav på att vårdgivaren har ett 
kvalitets- och ledningssystem med lokala riktlinjer och rutiner. 

I förslaget till riktlinjer beskrivs hela processen när det gilller hantering av 
hjälpmedel samt avgifter för utlåning samt priser vid försäljning. 

På sidan 14 i riktlinjerna, daterad 2012-05-21 anges dels priser vid 
försäljning, dels avgifter vid långvariga behov av hjälpmedel och dels 
avgifter för tillfålla lån. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer, daterad 2012-05-21, nr 2012.1065. 
Socialnämndens beslut 2009-03-18, § 30. 
Remissvar daterad 2012-09-12 från handikapprådet och pensionärsrådet. 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-09-17, nr 2012.1066. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att tidigare riktlinjer för tekniska hjälpmedel 
beslutade 2009-03-18 § 30, upphör att gälla från och med 2012-12-31. 

2. Socialnämnden beslutar att godkäuna nya riktlinjer avseende hjälpme
del för daglig livsföring, daterad 2012-05-21, att gälla från och med 
2013-01-01 och tills vidare. 

3. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta priser 
vid försäljning av hjälpmedel, avgifter vid långvariga lån samt avgifter 
för tillfålliga lån, att gillla från och med 2013-01-01 och tills vidare. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

JYSIERA .... RE ~. 
'./// /1 LJ 1 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 102 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 

Sammanfattni ng 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-10-02 

SN 2012/4 

Totalt redovisar Socialnämnden i delårsbokslutet per 31 augusti 2012 ett 
underskott om 1,2 mkr. 

Redovisade underskott återfinns främst inom kommunal hemtjänst samt köp 
av privat hemtj äns!. Lägre intäkter redovisas på grund av ej återsöknings
bara momsintäkter för servicelägenheter. Högre kostnader beräknas för 
daglig verksamhet LSS, korttidsboende LSS, institutionsvård vuxna och 
fårdtj änst. 

Redovisade överskott återfinns inom köpt korttidsvård äldre, personlig 
assistans, institutionsvård bam och unga, försöljningsstöd samt arbets
marknadsåtgärder. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2012-06-11 att uppdra 
till socialnämnden att minimera prognostiserat underskott för år 2012. 
Förvaltningen har sedan delårsbokslutetet per mars år 2012 genomfört 
följande åtgärder för att minska underskottet: 

• Enhetschef för myndighetsenheten har vakanshållits i cirka 2 månader, 
120 tkr 

• Verksamhetema har varit restriktiva med att använda vikarier vid kort
tidsfrånvaro och istället disponerat om personal i den egna verksam
heten, 100 tkr. 

• Förvaltningen har haft en mycket restriktiv hållning när det gäller 
konferenser, kurser, inköp med mera, 100 tkr 

• Arbete har genomfölts med att förändra tidsschablonema i hemtjänsten, 
75 tkr 

• Förvaltningen har beslutat att en tjänst som ekonomiadministratör 
kommer att vakanshållas från den 12 oktober år 2012,100 tkr. 

o Arbetsmarknadstjänster köps inte från Svensk KommunTjänst AB från 
den 1 augusti 2012,350 tkr 

Det är viktigt att känna till att det i socialt j änsten verksamhet inträffar olika 
akuta händelser flera gånger om året som måste hanteras. Personalen och 
chefema i våra verksamheter gör allt man kan för att undvika nya kostnader 
och utgifter som det inte finns täckning för i budget. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2456 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 102 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-10-02 

SN 2012/4 

Ibland är det dock omöjligt om socialtjänsten ska fullfölja det uppdrag som 
finns från lagstiftarna. Det gör, att under ett verksamhetsår tillkommer nya 
kostnader som inte alltid går att parera, exempel på detta är: 

• Behov av att köpa vårdplats på annat äldreboende för speciell brukare. 

• Betala för en personalförstärkning på ett dagis för barn som har behov 
av det. 

• Förstärka med extra personal kring en boende på något av våra äldre
boende för att undvika att personal råkar ut för arbetsskador. 

• Satsa extra resurser på en ung missbrukare som efter många års miss
bruk visar en vilja att leva ett annat liv. 

När det gäller årets budget 20\ 2 är förvaltningens uppfattning att vi trots 
allt har klarat dessa nödvändiga extrakostnader på ett bra sätt. Särskilt om 
man beaktar att förvaltningen i bÖljan av år 2012 fick besked från 
skattemyndigheten att vi inte längre får lyfta moms för våra sociala lägen
heter på Plommonvägen 8 och 10, vilket innebar ett intäktsbortfall för året 
om I 300 tkr. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut per 31 augusti 2012, nr 2012.2397 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-09-25, nr 2012.2397 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner delårsbokslutet per 31 augusti 2012 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2458 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 103 

Redovisning avanmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-10-02 

SN 2012/1 

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

Beslutsunderlag 
- Förteckning över anmälningsärende, daterad 2012-09-17, nr 2012.2077. 

Beslut 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2460 



HÄBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-10-02 

Socialnämnden 

SN § 104 SN 201211 

Redovisning av delegationsbeslut samt avrapportering från 
bistånds utskottets sammanträde 2012-09-13 

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

Socialnämndens biståndsutskotts ordförande redogör muntligt fdr 
utskottets protokollfdrda beslut fr'ån sammanträde den 2012-09-13. 

Tjänstemannabeslut rörande enskilda fdr perioden 2012-08-15 - 2012-09-
06 avseende flyktingar, insatser enligt LSS, LASS och SoL, färdtjänst, 
familjerätt, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 

Informations punkt till protokollet 
Biståndsutskottets ordfdrande informerar socialnämnden om att utskottet då 
och då fattar beslut som rör våra flyktingbarn. Det kan handla om boende och 
stöd. För att få mer kunskap om hur Migrationsverket jobbar och fattar beslut 
hm' ordfdrande tillsammans med utskottets ledamöter och ersättare bjudit in 
en representant från Migrationsverket den 2012-10-16 dels för att få mer 
information och dels fdr att få möjlighet att ställa frågor. 
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Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen beslutade den 28 juni 2011 om föreskrifter och allmänna råd 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att en 
vårdgivare eller den som bedriver social~änst eller verksamhet enligt LSS 
har ett ansvar for att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Syftet 
med ett ledningssystem är att systematiskt och fortlöpande utveckla 
verksamhetens kvalitet. 

I socialforvaltningen i Håbo kommun har vi under våren 2012 startat ett 
arbete med att ta fram ett ledningssystem. Ansvariga för detta på forvalt -
ningsnivå är utvecklingsledare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och 
förvaltningschef. Något officiellt uppdrag från socialnämnden finns dock 
inte, vilket är en forutsättning för att komma i åtnjutande av vissa bidrag. 

Ett ledningssystem bör omfatta åtminstone följande sju områden: 

• Processer och rutiner 

• Samverkan 

• Riskanalys 

• Egenkontroll 

• Utredning av avvikelser 

• Personalmedverkan i kvalitetsarbetet 

• Dokumentation 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att arbeta fram ett 
ledningssystem fOr systematiskt kvalitetsarbete och återkomma med en 
rapport till nämnden i januari år 2013. 

Beslut expedieras till: 
Samtliga enhetschefer 
MAS 
Utvecklingsledare 
Regionförbundet i Uppsala län, Monica Jonsson 
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Enhetschefför Solängen Linda Beijersten började sin anställning 2012-10-01. 
Öppnandet av nya Solängens äldreboende beräknas ske i februari år 2013. 

Tony Huovinen vann med låten - Stad i ljus - i den lokala tävlingen infdr 
Väsby Melodifestival i februari år 2013. 

Socialförvaltningen har bjudit in Nykvams kommun till Håbo för att få veta 
hur dom har jobbat med att ta fram värdighetsgarantier i äldreomsorgen. 

Budget och verksamhetsrnålIämnas för beslut till socialnämnden i november 
år 2012. 

Sex (6) stycken intervjuer ska genomföras gällande tjänsten som biträdande 
enhetschef på myndighetsenhetens vuxenavdelning. 

Attendo Care har meddelat att familjerådgivning kommer att läggas ner då den 
inte är lönsam. Socialförvaltningen kommer från I januari 2013 att ta över 
familjerådgivningen, och då endast familjer med bam. Socialchef återkonmler 
i ärendet. 

Stöd- och behandlingsenheten har fått i uppdrag att utveckla Bålstapolarnas 
verksamhet. 

Socialchef informerar att landstingsdirektören i Uppsala län har skickat ut en 
inbjudan till länets alla kommunchefer. Avsikten är att kontakta respektive 
kommunchef för att få till ett möte mellan kommunledning och landstings
ledning. Inbjudan avser överläggningar om behovet av utökat samarbete inom 
välfårdsonn·ådet i länet och om hur en sådan utveckling ska kunna initieras. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar till protokollet lämnad information. 

JU~TERARE ______ 

I tJ I 
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Socialchef informerar. om att chefsdagama, som denna gång handlar om 
kvalite har hållits på Fagerudd. Kommunledningen har bestämt att Håbo 
kommun ska vara med och tävla år 2015 om att bli årets kvalitetskommun. 
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