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"-' KOMMUN 
Socialnämnden 

SN § 13 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-26 

SN 2012/4 

Socialnämndens årsredovisning för år 2012 

Sammanfattning 
Socialnämndens resultat för år 2012 är ett underskott på 1544 tia. 
Underskotten finns framför allt inom hemtjänst, institutionsplaceringar för 
vuxna samt fårdtjänst/riksfårdtjänst. Verksamheter med bättre resultat än 
budgeterat, är framför allt institutionsvård bmn och unga, köpt korttidsvård 
äldre, personlig assistans samt försörjningsstöd. 

Inom vård och omsorg var 1600 tkr avsatt för investeringar till Solängens 
äldreboende. I och med att inflyttningen på Solängen blev försenad köptes 
inventarier in för 60 tkr av budgeten under 2012. Resterande investeringar 
på Solängen kommer att göras år 2013, därför föreslås en överföring av 
resterande 1540 tia av de avsatta pengarna till år 2013. 

Förvaltningen bedömer att alla mål är uppfyllda under året. Förvaltningen 
har under året fOltsatt samarbetet med skola laing barn och unga. En 
konferens med en förvaltningsövergripande dialog kring barnfattigdom har 
arrangerats. Individanpassning har under året fortsatt genom ett utökat 
arbete med samordnad individuell plan kring varje enskild samt kontakt
mannatimme inom äldreomsorgen. Medborgarundersölmingen som 
genomfördes under år 2012 visar ett bättre resultat för äldreomsorg och stöd 
till utsatta personer jämfölt med tidigare mätningar. 

Viktiga händelser/trender under verksamhetsåret har varit bland annat: 

• Förvaltningen fOltsatte att utveckla och införa samordnad individuell 
plan (sip). 

• En samverkansgrupp, kallad konsultationsgruppen, startade mellan BUP 
(bam- och ungdomspsykiatrin), socialtjänsten, skolförvaltningen och 
habiliteringen. Till konsultationsgruppen kan anställda vända sig för att 
få konsultation i speciellt svåra ärenden. 

• Förvaltningen gjorde en uppgradering och fullständig genomgång av 
verksamhetssystemet Mo bipen. 

• Antalet patienter i hemsjukvården ökade, och hemsjukvården har 
fokuserat helt på det direkta patientm·betet. Under året ökade också 
antalet avvikelser och Lex Maria anmälningar. 

• Inom kommunens äldreboenden präglades året av ordet kvalitet. Äldre
boendena hm' tagit tillvara individens önskemål om kvalitetstid genom 
att införa en kontaktmannatimme. I Socialstyrelsens brukarundersökning 
fick Håbo kommuns äldreboende det tredje högsta betyget i landet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.523 
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KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 13 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-26 

SN 2012/4 

• Håbo kommun representerades i melodifestivalen i Väsby och det 
anordnades senare en uttagningstävling i Bålsta till 2013 års festival. 

• Sjövägen har flyttat ut sin verksamhet till Biskops Arnö i väntan på 
nybyggnation. 

• Vid halvårsskiftet år 2013 väntas en ny lag träda i kraft som innebär att 
en kommun kan åläggas att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Det 
gör att Håbo kommun troligen kommer att behöva ta emot fler ensam
kommande barn i fi·amtiden. 

• Nya riktlinjer får färdtjänst har gett en större frihet för brukaren, men 
också ökade kostnader för kommunen. 

• Kostnaden för placeringar av vuxna på behandlingshem har ökat i både 
omfattning och antal brukare. Fler personer har under året vårdats med 
tvångsinsatser vilket har lett till långa vårdtider och omfattande 
eftervård. V årdkedj an får missbrukare behöver utvecklas, och det är ett 
prioriterat arbete under år 2013. 

• Kostnaderna får försöljningsstöd har de senaste åren haft en fallande 
trend som fortsatte år 2012. Några anledningar är låg arbetslöshet och 
utvecklad samverkan med arbetsförmedlingen. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens årsredovisning får år 2012, m SN 2013.356 

- Tjänsteslaivelse, daterad 2013-02-07, m SN 2013.356. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen får år 2012 och 
överlämnar denna till kommunfullmäktige. 

2. Socialnämnden fåreslår kommunfullmäktige att besluta om att 
investeringsmedel om 1540 tkr avseende särskilt boende Solängen 
överförs till investeringsbudget för år 2013. 

Beslut expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.S23 
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Socialnämnden 

SN § 14 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-02-26 

SN 2010/107 

Rapportering av inkomna synpunkter och utförda åtgärder i 
samband med årsredovisning år 2012 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2010-06-14, § 54 reviderad policy får 
synpunktshantering. 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 kommuninvånare tycker och 
hur de upplever kommunens service och åtaganden. 

Rapporten sammanställer inkomna synpunkter, såsom förslag, beröm och 
klagomål tillsammans med genomfårda eller planerade åtgärder. 

Två gånger per år ska rappoltering ske till nämnden, dels i samband med 
delårsbokslut och dels i samband med årsbokslut. Rapporten överlämnas får 
delgivning och beslut till socialnämnden i samband med nämndens 
sammanträde den 26 februari 2013. 

Socialfårvaltningen redovisar sin rappOlt, perioden 2012-01-01 - 2012-12-31 
i samband med årsbokslutet för år 2012. 

Beslutsunderlag 
Rapport, perioden 2012-01-01 - 2012-12-31 111' SN 2013.357. 

- Tjänsteslaivelse, daterad 2013-02-07, ID' SN 2013.357 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar inkomna synpunkter och utfårda åtgärder som 
delgiven och överlämnar rappOlten till kommunfullmäktige. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.524 
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2013-02-26 

SocialMmnden 

JUSTERARE 

SN § 15 SN 2013/14 

Rapport om kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvård år 2012 

Sammanfattning 
Kvalitetsgranslmingen av hälso- och sjukvård på särskilt boende inldusive 
kOlttidsboendet våren år 20 Il visade på brister i inkontinensvården. På 
kOlttidsboendet fanns också brister i vården av patientens munltälsa. Ett 
förbättringsarbete har genomförts på särskilt boende med hjälp aven konsu
lent från ett av Håbo kommuns godkända företag som levererar inlcontinens
hjälpmedeL Resultatet visar på en klar förbättring. På kOlitidsboendet finns 
en viss förbättring i inkontinensvården men inte i munltälsa. Det finns stora 
brister i den sociala dokumentationen. Ett förbättringsarbete om basala 
hygienrutiner har genomfölis inom hem\iänsten, både hos kommunen och 
hos de privata utförarna Rindlags och Grannvård. Det har bland annat 
resulterat i lokala rutiner om basala hygienrutiner för enheterna. 

Beslutsunderlag 
Rapport kvalitetsuppföljning, daterad 2013-02-06, nr SN 2012.1000. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013.02-06, nr SN 2013.342. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapPolien som delgiven. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 
Enhetschef, Dalängen 
Enhetschef, Pomona hus 2 
Enhetschef, Pomona hus 4 
Enhetschef, Korttidsboendet 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-02-26 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

iS l, 

SN § 16 SN 2012/24 

Arsrapport avvikelser för år 2012, inklusive sammanställning av 
avvikelser för september till december år 2012 

Sammanfattning 
Antalet avvikelser har ökat under år 2012 (899) jämfort med år 2011 (666). 
Det har inträffat fem allvarliga händelser varav fyra resulterat i anmälan 
enligt Lex Maria. Den femte händelsen är inte färdigbehandlad än men 
kommer troligen också att resultera i en anmälan enligt Lex Maria. 
Avvikelser har också rapporterats om bristande kommunikation mellan 
slutenvården och hemsjukvården samt mellan primärvården och 
hemsjukvården. Antalet patientärenden har ökat i hemsjukvården och 
flertalet av dem har också hemtjänstinsatser. Ä ven antalet avvikelser har 
ökat i hemtjänsten. Det ökande antalet patientärenden kan vara en 
bidragande orsak. 

Beslutsunderlag 
Årsrapport med sammanställning, daterad 2013-01-22, ffi' SN 2013.206. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-06 ffi' SN 2013.344. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten som delgiven. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 
Enhetschef for hälso- och sjukvård 
Enhetschef för vård och omsorg 
Verksamhetschef, Pomona hus 2 Attendo 
Enhetschef, Rindlags 
Enhetschef, Grannvård 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.526 
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SN § 17 

Patientsäkerhetsberättelse för år 2012 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-02-26 

SN 2013/15 

Patientsäkerhetsarbetet under året har främst bedrivits genom avvikelse
hanteringen. Utbildning i dokumentation för sjuksköterskor har genomförts 
och en rutin för teamarbete har tagits fram. 83 % av alla patienter/brukare på 
särskilt boende för äldre har fått en riskbedönrning vad gäller risk för 
tryckskada, undernäring och fall. En riskanalys för insatser av hemsjukvård 
i ordinärt boende har genomförts. Analysen visar att det finns risk för 
vårdskada på grund av ett ökat antal patientärenden. Viss ökning av resurser 
till sjuksköterskeorganisationen har gjorts från januari 2013. Bedönrningen 
är att det kan behöva tillföras ytterligare resurser under året för få en god 
patientsäkerhet för patienter i hemsjukvården, ordinärt boende. 

Beslutsunderlag 
Rapport Patientsäkerhetsberättelse år 2012, daterad 2013-01-31, 
nr. SN 2013.305. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-06, nr SN 2013.350. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten som delgiven. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 
Enhetschef för hälso- och sjukvård 
Enhetschefer för vård och omsorg 
Verksamhetschef, Pomona hus 2, Attendo 
Enhetschef, Rindlags 
Enhetschef, Grannvård 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.527 
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Socialnämnden 

SN § 18 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-02-26 

SN 2013/16 

Rapport angående konsumentvägledning för år 2012 

Sammanfattning 
Håbo kommun köper konsumentvägledning av företaget Vivamos sedan år 
2010. Vägledning erbjuds per telefon och per e-post. Vägledningen har 
hållit öppet vmje vecka under året utom vecka 28. 

Flest ärenden under år 2012 hm' rört fordon och därefter kom frågor kring 
telefoni och Internet. Frågor kring husrenoveringar, hantverkstjänster och 
nybyggen har minskat. 

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att konsumentvägledningen via 
Vivamos fungerar väl. Detta styrks vid en avstämning med kommunens 
växel som uppger att kommuninvånarna tycks nöjda med att hänvisas till 
Vivamos. Varken kommunens växel eller förvaltningen har noterat några 
klagomål på verksatnheten. 

Beslutsunderlag 
Vivamos rapport 2012, daterad 2013-01-02 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-12, nr SN 2013.391. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten som delgiven och lägger 
denna till handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JUSTERARE f 
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Socialnämnden 

JUSTERARE --I 

D 

SN § 19 SN 2012/30 

Motion - om konkurrenssättning av hemsjukvården genom LOV 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige behandlade 2012-06-11, § 81, en motion om att Håbo 
kommun ska införa kundval enligt LOV inom hemsjukvården, motionär 
Carina Lund (M). 

Förvaltningens bedömning 
Håbo kommun har sedan några år tillbaka kundval inom hemtjänsten 
avseende service och omvårdnad. Kundvalet gäller dagtid mellan 07-22. 

I samband med införandet av kundval i hemtjänsten diskuterades också om 
kundval skulle införas inom den hemsjukvård som utförs av sjuksköterska. 
Förvaltningens bedömning var att så, att det inte skulle ske då det bedömdes 
fördyra verksamheten fi'amför allt för att den kommunala organisationen av 
dag- och kvällssjuksköterskor inte skulle kunna minska i samma omfattning 
som kunde1na valde privata utfårare. 

Det är i sammanhanget också viktigt att påpeka att det redan idag finns ett 
kundval vad gäller den delegerade hemsjukvården. 

Förvaltningens bedömning är att ett införande av kundval inom den hem
sjukvård som utförs av sjuksköterskor skulle fördyra verksamheten. Det 
skulle sannolikt bli en viss minskning av resor men bedömningen är att det 
inte väger upp de nya kostnader som uppstår får ersättning till privata 
utförare. 

Anledning till att det blir en kostnadsökning att införa kundval av hem
sjukvård enligt LOV är att de ersättningar som betalas ut till de privata 
utförmna inte omedelbart kan ge utslag av besparingar i den kommunala 
organisationen. 

Sjuksköterskomas organisation är mycket slimmad idag visar en jämförelse 
med övriga kommuner i länet. Att minska bemanningen i den kommunala 
sjuksköterskeorganisationen i takt med att kundema väljer privata utförare 
kommer inte att vara möjligt, i vart fall inte så länge det är relativt få 
personer som väljer en privat utförare. 

På ett antal års sikt och förutsatt att en relativt stor andel brukare väljer 
privat utförm'e är dock ett rimligt antagande att kundval inte medför annat än 
möjligtvis begränsade kostnadsölmingar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.529 
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KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 19 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-02-26 

SN 2012/30 

Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-11, § 81, nr KS 2012.1996, nr SN 
2012.1726. 
Motion, motionär Carina Lund (M), nr KS 2012.1835, nr SN 2012.1726. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-12, nr SN 2013.386. 

Beslutsgång 
Efter avslutad debatt konstaterar ordförande att endast förvaltningens/arbets
utskottets förslag till beslut föreligger. Förslaget ställs under proposition och 
ordförande konstaterar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens/
arbetsutskottets förslag. 

Reservation 

Emot beslutet reserverar sig Carina Lund (M), Liselotte Elg (M), Bo 
Jonsson (M) och Håkan We1in (FP) med motiveringen - att underlaget är 
bristfålligt och inte kan ligga till grund för ett beslut. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
rörande konkurrensutsättning av hemsjukvården genom LOV. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.S29 
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KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-02-26 

SN 2012/31 

yttrande över motion om inrättande av demensteam 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige behandlade 2012-06-11, § 82, en motion Folkpartiet, 
motionärer; Berit Skiöld (FP), Håkan Welin (FP), Tomas Alm (FP) och 
Anders Nilfjord (FP) rörande inrättande av ett demensteam i Håbo kommun. 

Förvaltningens bedömning 
På basis av rikssiffroma är ett rimligt antagande att det finns 100-150 per
soner med demenssjukdom i Håbo kommun. När nya äldreboendet öppnar 
den 4 mars 2013 kan man anta att knappt hälften bor på särskilt boende. Det 
betyder att övriga bor hemma med varierande grad av demenssjukdom och 
då får hjälp och omvårdnad av sina anhöriga och ibland också av 
hemtjänsten. Precis som framgår av motionen är detta naturligtvis många 
gånger en svår uppgift för anhöriga. 

De demenssjuka i Håbo har också under ett eller ett par år haft det särskilt 
besvärligt i och med att det varit brist på platser i särskilt boende. När 
Solängen öppnar den 4 mars är bedömningen att det f n kommer att vara 
balans mellan tillgång och efterfrågan när det gäller särskilt boende för 
demenssjuka. I samband med öppnandet inrättas också ett par korttidsplatser 
för demenssjuka vilket förhoppningsvis ska underlätta för anhöriga. 

Förvaltningen har under en tid diskuterat behovet av ett demensteam. Dels 
är detta en kostnadsfråga men det är också viktigt att det finns förutsätt
ningar för ett gott samarbete med primärvården. 

Sammanfattningsvis så delar förvaltningen motionäremas synpunkter och 
målbeskrivningar och ser gäma att ett demensteam kan inrättas i Håbo 
konnnun. En viktig del i ett sådant är att det består av personal från olika 
yrkeskategorier med kompetens inom demensområdet, exempel på sådana 
personalgrupper är biståndsbedömare, sjuksköterska, undersköterska och 
arbetsterapeut. 

Beslutsunderlag 
Motion, daterat 2012-05-10, nr SN 2012.1728. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-06, § 82, SN 2012.1728. 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-12, nr SN 2013.387 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppdra till 
socialnämnden att beakta frågan om inrättande av ett demensteam i 
budgetarbetet för år 2014. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JUSTERARE l 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-26 

Socialnämnden 

JUSTERARE 
f"-' 

f.~) .. 
~ ... ,. 

SN § 21 SN 2012/15 

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till 
allmänheten - Sko kloster Restaurang 

Sammanfattning 
Firat Karakurt, har köpt Restaurang Tarvisio Vedugnspizzeria i Skokloster, 
och ansöker om tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen att få servera starköl, 
vin och spritdrycker till allmänheten. 

Remiss har översänts till polisen, skattemyndigheten och kronofogdemyn
digheten för yttrande och ingen av remissinstanserna har något att erinra 
mot ansökan. 

Vid sedvanlig prövning av sökanden; personbevis för sökande, 
registreringsbevis får bolaget, F-skattebevis, momsregistreringsbevis, 
köpeavtal med mera, frarn!commer inget skäl till avslag på ansökan. Firat 
Karakurt har också, med godkännande, genomfört ett kunskapsprov för 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 

Beslutsunderlag 
Kopia på köpeavtal 
Remissvar från kronofogdemyndigheten och polismyndigheten 
Registerutdrag från skatteverket 
Intyg om kunskapsprov 
Tjänsteskrivelse, daterat 2013-02-19, SN 2012.769. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna Firat Karakulis ansökan om 
petmanent tillstånd föl' servering av starköl, vin och sptitmycker till 
allmänheten. 

2. Serveringstillståndet gäller året runt med serveringstid från ldockan 
1 LOO till OLOO. 

Beslut expedieras till: 
Kommunens alkoholhandläggare 
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KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §22 

Behov av nybyggnation inom LSS 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-02-26 

SN 2013/17 

I § l i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anges 
vilka grupper som lagen omfattar. Dessa är: 

• Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

• Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld 
eller kroppslig sjukdom. 

• Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder 
som uppenbmt inte bror på normalt åldrande, om de är stora och 
förorsakm' betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed 
ett omfattande behov av stöd eller service. 

Om man tillhör någon av dessa grupper hm' man enligt § 9.9 LSS rätt till 
insatsen bostad med särskild service (gruppbostad). 

I Håbo kommun finns idag två sådana bostäder med saJllmanlagt 12 lägen
heter. Bedömningen är att det senast första halvan av år 2015 måste stå klar 
ytterligare en sådan gruppbostad för att svara upp mot behovet. 
Bedömningen av behovet grundar sig på personkännedom om de elever som 
för närvarande går på särskolegymnasiet. 

Kommunstyrelsen bör därför uppdra till plan- och utvecklingsavdelningen 
att planera för detta behov. 

Det är i sammanhanget också viktigt att känna till att om man som kommun 
inte inom skälig tid tillhandahåller en gruppbostad som någon är berättigad 
till så riskerar kommunen att åläggas en särskild avgift som kan variera 
mellan tiotusen l(1'onor och en miljon kronor. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-19, nr SN 2013.425 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att föreslår kommunstyrelsen att uppdra till 
plan- och utvecklingsavdelningen att snarast arbeta fraJll förslag på 
lämpligt markområde för nybyggnation av gruppbostad. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschef, plan- och utvecklingsavdelningen 
Kommunstyrelsen 
Enhetschef, gruppbostäder 

JUSTE .. RARE d. /.----- I I Q t'. 
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SN §23 

Information från socialchef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 
2013-02-26 

• Rekrytering av enhetschef till daglig verksamhet pågår och berälmas 
vara klmi vecka 9 år 2013. 

e Information till gode män och brukare i daglig verksamhet kommer att 
ske nnder mars månad 2013. 

e Information kring möte med boende i SIcokloster den 27 mars 2013. 

e Information om socialstyrelsens pågående inspektion. 

• Information om äldreboendet Solängen, invigning berälmas ske i maj 
år 2013. 

• InfOlmation om värdighetsgarantier, nänmden inbjuds till en 
upptaktsdag den 30 maj 2013. 

Beslut 

1. Socialnänmden tackar får informationen. 
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Socialnämnden 

SN §24 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-02-26 

SN 2011/12 

Sveriges bästa socialtjänst, sammandrag från år 2012 

Sammanfattning 
Socialchef presenterar i en sammanställning, vad socialförvaltningen har 
gjort under år 2012 för att nå målet att bli Sveriges bästa socialtjänst. 
Sammanställningen visar också vad som återstår för socialförvaltningen att 
utveckla, införa och förbättra under år 2013. 

Beslutsunderlag 
- Rapport, sammanställning i PowerPoint, daterad 2013-02-20. 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar fOr sammanställningen och beslutar att lägga 
rapporten till handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.545 



HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-02-26 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

(51 

SN § 25 SN 2011/20 

Övriga frågor - inbjudan till förrättning 

Socialchef presenterar for nämnden en inbjudan att delta vid: 

Forskning pågår - om äldre och åldrande den 16 mars 2013 i Uppsala. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att den som så önskar av nämndens ledamöter 
och ersättare kan anmäla sitt intresse av att delta. 
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