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Marie Nordberg (MP) 
Farid Chibout (Båp) 
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Ingrid Andersson (S) 
Ulrika Wallin (MP) 
Laila Sverndal (V), frånvarande 
Bertil Brifors (M), ~änstgörande ersättare Tör Liselotte Elg (M) 
Bernt Sahlberg (C), tjänstgörande ersättare Tör Håkan Welin (FP) 

Thomas Brandell, socialchef 
Lena Fertig, nämndsekreterare 

h'ene Eklöf, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 131-132 
Matilda Norell, enhetschef, hemtjänst, §§ 131-133, 144 

Carina Lund (M) 

Kl. 2012-12-21, Socialförvaltningens kansli 

§§ 131-144 

Kl. 20.10-20.25, § 135, Uppdrag om att statta ett HVB-hem i kommunal regi 

Carina Lund (M) 
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HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-13 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 131 Samtal med MAS rörande avvikelser 

§ 132 

§ 133 

§ 134 

§135 

§ 136 

§ 137 

§ 138 

§ 139 

§ 140 

§ 141 

§ 143 

§ 144 

JUSTERARE 

Uppföljning av verksamheten hemtjänst med enhetschef Matilda Norell 

RappOlt rörande Mobipen, tidsanvändning och övrig resursanvändning i 
hemtjänsten 

Socialnämndens plan för valfrihet och konkurrens 2013-2014 

Förslag att flytta fram uppdrag om att starta ett HVB-hem i kommunal 
regi till hösten år 2014 

Start av Håbo kommuns Nya korttidsboende 

Förslag om att imätta ett äldrecenter 

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Uppsala län 

Attesträtt för år 2013 

Redovisning avanmälningsärenden 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sveriges bästa socialtjänst 

Övrig fråga 

UTDRAGSBESTYRKNING 

I~i I 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-13 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 131 

Samtal med MAS rörande avvikelser 

Sammanfattning 

SN 2012/24 

Socialnämnden behandlade rapporteringen av avvikelser för maj -augusti år 
2012 på nämndens sammanträde 2012-11-06, § 112 där nämnden beslöt att 
få diskutera avvikelserna med medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. 

MAS redogör muntligt till nämnden om avvikelserna i rapporten, daterad 
2012-10-12 ffi' 2012.2475. Rapporten visar att det under perioden maj
augusti har inträffat fler avvikelser med läkemedel än med fall. 

MAS framför att en trolig orsak kan vara att sjuksköterskegruppen fått fler 
ärenden i ordinärt boende, men att bemanningen inte ökat i samma talet. 

Beslut 

1. Socialnämnden lägger redogörelsen till protokollet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3256 



HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-13 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 132 SN 2012/13 

Uppföljning av verksamheten hemtjänst 

Enhetschef Matilda Norell informerar nämnden om att i hemij änst finns det 
två hemtjänstgrupper och fyra distrikt. Det är 40 personer på schema, varav 
32 stycken är tillsvidare anställda och 8 personer visstidsanstälIda och så 
timvikarier. Utöver 40 anställda så finns enhetschef. 

18 personer är i tjänst dagtid, 12 är i tjänst kväll, 2 är i tjänst på natten. 2 åker 
till SIcoidoster och 4 åker till Krägga. Totalt finns i dagsläget 250 brukare. 
Under en tvåveckorsperiod med dubbelbemanning kan det vara upp till 15 
personer runt en brukare som får hjälp dag- och kvällstid. 

Hemtjänsten levererar 1500 matlådor per månad. 

Matilda visar/förldarar hur Mobipen fungerar som är ett datoriserat doku
mentationssystem med digital penna som är placerad hemma hos den enskilde 
vårdtagaren. Med pennan registreras 1c10ckslag, utförda insatser och andra 
dagsnoteringar. 

Mål 2013 

Hemtjänsten har att planera och ta hänsyn till en omfattande logistik. Bland 
det besvärligaste är nyckellogistiken. På marknaden finns en så kallad -
Nyckelgämma - vilket är en lösning som är både effektiv och driftsäl<er. 

Hemtjänsten ser många fördelar med att använda sig avel-cyklar. 

Enhetschef presenterar mål för år 2013, bland annat att genomförandeplan till 
nya brukare inom tre veckor efter påböljad insats och samordnade träffar runt 
brukare med stora omvårdnadsinsatser. 

250 avböjda besök har gjOlts under november månad år 2012. Hemtjänsten 
har rätt till ersättning upp till fyra dygn. Med anledning av det framfOr 
enhetschef en önskan om att det ska vara tätare uppföljningar av 
biståndsbesluten. 

Sammanfattning 
Nämnden kan konstatera att hemtjänsten gör ett fantastiskt jobb med ledning 
av Matilda Norell. Det är många fal<torer som ska passa ihop så att våra 
brukare får den hjälp och omvårdnad dom behöver. Vilket MatiIda och 
hennes medarbetare gör med stort ansvar, stor glädje och stOlt engagemang. 

Beslut 
1. Socialnämnden tackar för information och redovisning. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschef, hemijänsten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-13 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

O 

SN § 133 SN 2011/47 

Rapport rörande Mobipen, tidsanvändning och övrig resursanvändning 
i hemtjänsten 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2012-09-04 § 85 att uppdra till förvaltningen att till nämnd
ens sammanträde i december år 2012 återkomma med rapport rörande Mobipens 
dokumentationssystem, tidsanvändning och övrig resursanvändning i hemtjänsten. 

Förklaring: Mobipen är ett datoriserat dokumentationssystem med digital penna 
som är placerad hemma hos den enskilde vårdtagaren. Med pennan registreras 
klockslag, utforda insatser och andra dagsnoteringar. 

Förvaltningen har valt att redovisa hur fyra personals arbetstid används under en dag, 
den 24 oktober 2012. Det är fyra personer som arbetat under lite olika förutsättningar. 
Redovisning över hur arbetstid har fördelats över arbetspassen framgår dels i tjänste
skrivelse daterad 2012-11-28 och dels i tillhörande bilagor 1-4. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-28. ur 2012.3113 med bilagor 1-4. 

Yrkande 
Carina Lund (M), Bo Johnson (M), Bertil Brifors (M) och Bernt Sahlberg (C) yrkar att 
beslutspunkt nummer två (2) ska ändras till följande formulering: 

• Socialnänmden beslutar att uppdra till förvaltningen att i samband med budget för 
år 2014 beakta kostnaderna och sträva efter en mer effektiv tidsanvändning samt 
söka nya arbetsmetoder i hemtjänsten. 

Beslutsgång 
Efter avslutad debatt föreligger två förslag till beslut. Dels förvaltningens förslag till 
beslut och dels yrkande om att ändra beslutsfolmuleringen. Ordförande frågar om 
nänmden kan besluta enligt förvaltningens förslag till beslut eller enligt framlagt 
yrkande. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till 
beslut. 

Beslut 

1. Socialnänmden beslutar att notera till protokollet att man tagit del av redovisningen 
av tidsanvändningen och övrig resursanvändning inom hemtjänsten. 

2. Socialnänmden beslutar att uppdra till förvaltningen att i samband med budget för 
år 2014 beakta kostnaderna för en höjd timersättning i hemtjänsten. 

Carina Lund (M), Bo Johnson (M), Bertil Brifors (M) och Bern! Sahlberg (C) reser
verar sig mot beslutspunkt nummer två (2) till förmån för eget yrkande. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschef hemtjänsten 
Ekonomikon!oret 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-13 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 134 SN 2012/49 

Socialnämndens plan för valfrihet och konkurrens 2013-2015 

Ärendet återupptas efter bordläggning på socialnämndens sammanträde den 
2012-11-06 § 108. 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade den 2008-04-28, § 40, att vmje nämnd ska ha en treårig plan 
över vilka verksamheter som ska prövas i konkurrens och hur valfriheten ska 
utvec1das. Planen ska revideras årligen och följas upp i samband med delårsbokslut 
och bokslut. 

Inriktningen ska vara att all verksamhet som kan effektiviseras genom konkurrens 
ska omfattas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska funktioner och vad 
som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2012-11-06 § 108. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-16, nr 2012.3002. 
Plan för valfrihet och konkurrens, daterad 2012-11-16, nr 2012.3002. 

Yrkande 
Carina Lund (M) yrkar med instämmande från Bo Johnson (M), Bertil Brifors (M) 
och Bernt Sahlberg (C) följande: (Yrkandet i sin helhet fogas till protokollet). 

Att all verksamhet som inte är direkt myndighetsutövning ska tillåtas att 
konkurrensutsättas. 
Att det i planen ska ingå återkommande slaiftlig rapportering och uppföljning 
från de olika verksamheterna, för att nämnden ska ha möjlighet att säkerställa 
kvalitetssäkring. 

Beslutsgång 
Efter avslutad debatt föreligger två förslag till beslut. Dels förvaltningens förslag 
till beslut och dels Carina Lund (M) yrkande. Ordförande frågar om nämnden kan 
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut eller enligt framlagt yrkande. 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner plan föl' valfrihet och konkurrens för åren 2013-201S. 

Carina Lund (M), Bo Johnson (M), Bernt Sahlberg (C) och Bertil Brifors (M) reser
verar sig mot beslutet till förmån föl' eget yrkande. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.3259 



Yrkande gällande socialnämndens plan för valfrihet och konkurrens 2013-2015. 

Vi (m) anser att medborgarnas delaktighet och deras möjlighet att välja utgör en viktig del i 
säkrandet av bästa möjliga kvalitet. 
Fristående och kommunala utförare skall verka på samma villkor. 
Kommunens roll blir därför att underlätta kundvalen, skapa rättvisa och konkurrensneutrala 
ersättningssystem samt att kvalitetsgranska verksamheterna och göra informationen om 
skillnaderna lättillgänglig för medborgarna. 
Omvärlden förändras och ställer nya krav på kommunerna. Vi måste våga bejaka 
utvecklingen och ständigt sträva efter att bli bättre. 
Genom att tillåta valfrihet och konkurrens har vi möjlighet att på ett på ett positivt sätt också 
tillåta förändring och våga prova nya vägar mot effektivisering, 

Vi yrkar därför på att all verksamhet som inte är direkt myndighetsutövning skall tillåtas att 
konkurrensutsättas. 

Hemtjänst Ja 
Hemsjukvård och paramedicinska insatser Ja 
Familjebehandling och öppen missbruksvård Ja 
Gruppboende inom handikappomsorgen Ja 
Korttidsboende inom handikappomsorgen Ja 
Äldreboende Ja 
Korttidsboende inom äldreomsorgen Ja 
Arbetamarknadsinsatser och daglig verksamhet enligt LSS Ja 
Fotvård Ja 
Boendestöd inom socialpsykiatrin Ja 
Dagverksamheter inom äldreomsorg och socialpsykiatri Ja 

Utöver detta vill vi att det i planen skall ingå återkommande skriftlig rapportering och 
uppföljning från de olika verksamheterna för att nämnden skall ha möjlighet att säkerställa 
kvalitetssäkring,av vetksamhcLciiul. 

/ 

HABO KOMMUN 
SOC!ALFÖRVALTNINGEN 

M. 2012 -12- 1 3 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-12-13 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

6 

SN § 135 SN 2012/26 

Förslag att flytta fram uppdrag om att starta ett HVB-hem i kommunal regi 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2012-06-12 § 69 att uppdra åt förvaltningens flyktingmot
tagning att senast 1 maj 2013 starta ett HVB-hem för vård och boende for ensam
kommande barn. 

Förvaltningens flyktingmottagning föreslår nu till socialnämnden att få flytta fram 
stm1datumet till i stället hösten år 2014. Detta med anledning av att flyktingmottag
ningen har i syfte att inleda ett samarbete med Biskops-Arnös Folkhögskola om att 
stm1a ett HVB-hem för vård och boende for ensmnkommande flyktingbarn. 

Attförvaltningen föreslår ett senare startdatum, hösten år 2014, är med anledning av 
att förvaltningen nu har ett avtal med Biskops-Arnö Folkhög-skola som gäller 
evakueringsboende for LSS-personer från 2012-08-27 till 2013-12-31 med eventuell 
förlängning till 2014-07-31. 

Beslutsunderlag 
Socialnäumdens beslut 2012-06-12 § 69. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-27, m 2012.3091. 

Diskussion 
Näumden diskuterar startdatumet för att stm1a ett HVB-hem i kommunal regi. Carina 
Lund (M), med instämmande från Bo Johnson (M), Bertil Brifors (M) och Bernt 
Sahlberg (C) tycker att nämnden ska stå fast vid tidigare beslut om att stm1a ett HVB
hem senast 1 maj 2013. 

Förslaget till beslut i 1jänsteskrivelsen är att flytta frmn uppdraget om att stm1a ett 
HVB-hem i egen regi för vård och boende för ensmnkommande flyktingbarn till 
hösten 2014. 

Ajournering 
Nämnden ajournerar sig för överläggning. 

Efter avslutad debatt enas nämnden om att beslutsfOllliuleringen ska ändras till att 
uppdraget blir att starta ett HVB-hem så snart som möjligt, dock senast hösten år 2014. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att uppdra åt forvaltningen att starta ett HVB-hem i egen 
regi for vård och boende för ensamkommande barn så snm1 som möjligt, dock 
senast hösten år 2014. 

Beslut expedieras till: 
Flyktingmottagningen 
Myndighetsenhetens enhetschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr2012.3261 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-13 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 136 SN 2012/27 

Start av Håbo kommuns - Nya korttidsboende 

Ärendebeskrivning 
Håbo kommun har idag ett korttidsboende med 12 plaster fördelade på sex 
dubbelrum. Det har genom åren visat sig vara problematiskt med en korttids
verksamhet som består av dubbelrum. Det innebär svårigheter med könstill
hörighet och att möta efterfrågan både vad gäller behov och anledning till 
korttidsvistelse och också könstillhörighet. De senaste åren hal' korttidsbo
endet till stOl' del nyttjats av personer som väntar på plats i särskilt boende, 
detta beroende på brist på lägenheter i särskilt boende. 

I samband med öppnandet av Solängens äldreboende den l mars 2013 finns 
en möjlighet att etablera ett nytt korttidsboende på Pomona, hus 4, plan 5 och 
de som idag bor där flyttar till Solängen. Då kommer det att finnas 8 korttids
platser i enkelrum på Pomona. Dessa korttidplatser vänder sig till personer 
som behöver plats av somatiska skäl. 

För personer med demenssjukdom planeras får två kOlttidsplatser på de två 
demensavdelningarna på Solängen. Om ytterligare korttidplatser för demens
sjuka behövs kommer det på sikt att vara möjligt att ha korttidsvård för denna 
grupp på Dalängens äldreboende. 

De målgrupper vi ser på Nya korttidsboendet är 

• Multisjuka äldre 
• Personer i behov av rehab efter till exempel stroke eller operation 
• Anhörigav lastning 
• Palliativ vård 

Nya korttidsboendet berälmas öppna den 1 april 2013. tillsammans med de två 
platsema på Solängen får demenssjuka, då finns totalt 10 korttidsplatser som 
förvaltningen bedömer är ett tillräckligt antal plaster. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-23, nr 2012.3056. 

Beslut 

1. Socialnänmden beslutar att öppna Nya korttidsboendet på Pomona, hus 4, 
plan 5 den 1 april 2013. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschef får hemtjänst 
Enhetschefer får äldreboendena Pomona, Solängen och Dalängen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-13 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 137 

Förslag om att inrätta ett äldrecenter 

Sammanfattning 

SN 2012/54 

Socialnämnden beslutar i föregående paragraf § 136 att kOlttidsboendet ska 
flytta till Pomona, hus 4 plan 5. Vilket möjliggör lediga lokaler i nuvarande 
korttidsboendet. Håbo kommun är en kommun där antalet äldre kommer att 
fortsätta att öka i vart fall de kommande tio åren. En möjlighet är därfdr att 
inrätta ett äldrecenter i nuvarande korttidsboendets lokaler. Förvaltningen 
har fört en del diskussioner kring detta och kan se bland annat följande 
verksamheter och alctiviteter i ett äldrecenter: 

• Pomonas nuvarande dagverksamhet flyttar till äldrecentret. 

• Snickeriverksamhet. 

• Ett rum för att måla och plantera om blommor i, med mera. 

• Rum för IT och TV -spel (även öppet för ungdomar). 

För att driva ett äldrecenter i dessa lokaler kan det förväntas att det behövs 
viss ombyggnad, varför en rimlig starttid är den 15 augusti 2013. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-28, nr 2012.3102. 

Beslut 

1. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att vidare utreda frågan om 
möjlighet att inrätta ett äldrecenter samt rälma på kostnader fdr detta. 

2. Socialnämnden beslutar att förvaltningen återkommer med ärendet till 
nämndens sammanträde 2013-04-02. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
Enhetschef för hemtjänst 
Enhetschef för Pomonas äldreboende 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

6 I/till 
Nr 2012.3263 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-13 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 138 SN 2012/53 

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Uppsala län 

Sammanfattning 
Landstinget och samtliga kommuner i länet har teclmat en överenskommelse 
om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Överenskommelsen syftar till att utgöra en grund för det gemensamma 
arbetet mellan kommunen och landstinget på regional och lokal nivå. 

Målgrupp är personer med psykisk funktionsnedsättning i alla åldrar. 

Beslutsunderlag 
Överenskommelse, daterad 2012-11-13, nr 2012.3100. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-22, nr 2012.3051. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna överenskommelse om samverkan 
kring personer med psyldsk funktionsnedsättning i Uppsala län 

Beslut expedieras till: 
Landstinget i Uppsala län, Cecilia Ulleryd, länsdelssekreterare för södra länsdelen 
Enhetschef, socialpsykiatrin 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-12-13 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

(5 

SN § 139 

Attesträtt för år 2013 

Inledning 

SN 2010/73 

Kommunens attestreglemente framgår av handlingen Kodplan 2013 och syftet 
med reglementet är att fastställa de regler som ska gälla för dem som ska utföra de 
olika attestmomenten. Det åligger kommunens nämnder och styrelser att se till att 
bestämmelserna i reglementet iakttas och att tillämpliga attestmoment utförs. 
Reglementet anger bl.a. att nämnd delegerar till fdrvaltningschef att besluta om 
attestanter samt att nämnd ansvarar för att en aktuell fdlteckning upprätthålls över 
utsedda attestanter. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att socialnämnden ger socialnämndens ordfdrande attesträtt 
under år 2013 med ansvarskodsintervallet 70000000-70000000 (ordf6rande 
socialnämnd) kopplat till verksamhetskodsintervallet 10800-10800 (socialnämnd). 

Förvaltningen fdreslår dessutom att socialnämnden ger förvaltningschefen 
attesträtt under år 2013 med ansvarskodsintervallet 70000000-71999999 kopplat 
till verksamhetskodsintervallet 10800-10899 (socialnämnd, bistånds-utskott, 
biståndsutskott jourverksanlhet), 13800 (nämndsadministration), 22510 
(konsumentrådgivning), 26600 (alkoholl-tobakstillstånd), 50000-57999 (Vård och 
omsorg samt individ och familjeomsorg) och 61301 (arbetsstöd). 

Förvaltningschefen kan i sin tm besluta om attestanter på f6rvaltningen. 

Aktuell attestf6lieclming förvaras på socialförvaltningen där det framgår vilka 
befattningshavare som har attesträtt, namn samt beloppsgräns. 

Beslutsunderlag 
- Utdrag m kodplan 2013, nr 2012.3160 .. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att ge socialnällUldens ordf6rande attesträtt under år 
2013 med ansvarskodsintervallet 70000000-70000000 kopplat till verksanlhets
kodsintervallet 10800-10800. 

2. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef attesträtt under år 2013 med 
ansvarskodsintervallet 70000000-71999999 kopplat till verksamhetskods
intervallet 10800-10899, 13800,22510,26600,50000-57999 och 61301. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens fdrvaltning 
Förvaltningsekonom 
Berörda 
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Datum 
2012-12-13 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

(51 

SN § 140 

Redovisning avanmälningsärenden 

Sammanfattning 

SN 2012/1 

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

Beslutsunderlag 
- Förteckning över anmälningsärende, daterad 2012-11-28, nr 2012.3098. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar redovisade handlingar och lägger fÖlteclmingen 
till akten. 
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2012-12-13 

. Socialnämnden 

JUSTERARE 

,-

{:J 

SN § 141 SN 2012/1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut redovisas 
Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pänn som finns med vid 
sannnanträdet. 

Socialnämndens biståndsutskotts ordförande redogör muntligt för utskottets 
protokollförda beslut från sammanträdena dels den 2012-11-08, §§ 152-183, 
dels den 2012-11-12 §§ 184-185 och 2012-11-20 § 186. 

Enskilt beslut, fattat 2012-10-31 av myndighetsenhetens enhetschef i 
avvaktan på biståndsutskottets sannnanträde 2012-11-08 gällande f01tsatt 
boende på Bålstavägen 29 för perioden 2012-10-31 - 2012-11-07. 

Tjänstemannabeslut rörande enskilda för perioden 2012-10-15 - 20 12-10-31 
avseende flyktingar, insatser enligt LSS, LASS och SoL, färdtjänst, familje
rätt, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten är delgivna. 
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Datum 
2012-12-13 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

() I 

SN § 142 

Information från socialchef 

Hanna Elmeskog har fått tjänsten som flyktingsamordnare efter 
Maria Lindberg. Hanna kommer att jobba halvtid fram till första 
februari år 2013, då hon går upp på heltid. 

Tilldelningsbeslut är nu påskrivet och bygget av Sjövägen kommer 
att påböljas. 

Avtalet mellan Håbo kommun och Migrationsverket kommer att 
löpa på utan förändringar. 

90 stycken frivilIigarbetare/Frivilligorganisationerna kommer att 
bjudas in den 19 december 2012 för att kommunen vill visa sin 
uppskattning för alla frivilliga insatser som görs. 

HSO, handikappades samarbetsorgan, vill få ny remiss inför nytt 
förslag till Riktlinjer för biståndsbedönming. 

Beslut 

l. Socialnänmden noterar informationen. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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2012-12-13 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

(51 

SN § 143 SN 2011/12 

Sveriges bästa socialtjänst 

Socialchefkommer att lämna till nämnden i januari, en sammanställning 
över vad förvaltningen har åstadkommit under år 2012, för att nå målet att 
bli Sveriges bästa socialtjänst. 

Socialnämnden vill- under rubriken Sveriges bästa socialtjänst -lägga 
Matilda Norell, enhetschefför hemtjänsten, goda historia om hur 
hemtjänsten ställer upp och löser problem för våra brukare. 

• Brukare befinner sig i en av de lokala butikerna i centrum, där hans 
byxor går sönder och han blir tvungen att ta ett ordentligt tag for att 
hålla byxorna uppe. Med hjälp av efterforskning från handlaren så 
kommer de via kommunens växel i kontakt med hemtjänsten. Klara som 
haft mannens ärende på morgonrundan åtar sig att cykla hem till 
brukaren efter ett par andra byxor. Från Pomona och bort till gamla 
Bålsta för att hämta byxor som mannen skulle kunna tänka sig att byta 
till. Hon väljer omsorgsfullt ut de hon kan tänka sig skulle kunna passa 
mannen med god kännedom om brukaren vet hon vikten av att det blir 
rätt byxa till rätt slgorta. För att få privat utrymme att byta byxor följer 
hon med honom till Vårdcentralens toaletter. Efter en god stund kommer 
de ut från toaletten varma och rödblommiga till ett fullt väntrum. Med 
en mycket nöjd brukare som stålar av glädje över den hjälp han fått av 
en person som känner honom väl, dessutom hand i hand! 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-13 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

(5 

SN § 144 

Övriga frågor 

Fråga ställs till enhetschef Matilda Norell om hur hemtjänsten klarade av 
onsdagen den 5 december 2012, då det kom så mycket snö som fick klass 
två varning. Fanns en plan, en beredskap? 

Svar är att hemtjänsten ställde in resorna till Skokloster och tog istället 
in personal som bor i området. Två stycken personal sov med Dänstetele
fonen på hela natten. Hemtjänsten stod också i ständig kontakt med 
RäddningsDänsten under den mest kritiska tiden. 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar får informationen. 
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