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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-05-07 

Socialnämnden 

SN §26 

Fastställande av dagordning/ärendelista 

Ordförande föreslår med instämmande från nämnden att ärendet gällande 
Riktlinjer fär biståndsbedämning enligt socialtjänstenfor äldre och 
fimktionshindrade - tas bort från dagordningen/ärendelistan, då 
socialnämnden anser att ärendet inte är fårdigberett. 

Ordförande föreslår dagordningen/-ärendelistan kompletteras med ärendet
Sveriges bästa socialtjänst. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkärma justerad dagordning/ärendelista. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JUSTI;RARE ... 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-05-07 

Socialnämnden 

JUSTEj3ARE 

SN § 27 SN 2012/13 

Uppföljning av verksamheten Myndighetsenheten 

Enhetschef Göran Lidström redogör för sin verksamhet i PowerPoint form. 

Sammanfattning 
JO har belyst vilka arbetsmoment som innefattas i begreppet myndighetsutövning inom 
socialt j änsten: 

ta emot en anmälan eller ansökan 
besluta ifall en utredning ska inledas när det gäller barn 
underrätta den enskilde personen om att en utredning har inletts 
utse en handläggare 
överlämna eventuella handlingar till den som ska handlägga ärendet 
kontakta de enskilda personer som berörs av utredningen 
inhämta uppgifter från myndigheter och enskilda personer 
dokumentera de uppgifter som inhämtas och olika åtgärder under utredningsarbetet, 
och lämna dem till förvaltningsrätten 
anmäla ett eventuellt behov av offentligt biträde gällande L VU och L VM 
sammanställa utredningen 
delge utredningen med en part 
upplysa den enskilde personen om rätten till företräde inför socialnämndens 
biståndsutskott 
fatta beslut och underrätta den enskilde personen om beslutet. 

Myndighetsenhetens verksamhetsområden är fördelade på följande sätt: 

Flyktingmottagning - enhetschef 
Bistånd barn och unga, familjerätt - biträdande enhetschef, barn och unga 
Biståndsbedömning, missbruk vuxna, socialpsykiatri, forsötjningsstöd, 
sysselsättning - biträdande enhetschef, vuxen 

Enhetschef redogör att ekonomin för myndighetsenheten är i balans. Av årsbudget är 
32% forbrukat per sista april 2013. Positiv trend är att försörjningsstöd minskar, vilket 
betyder att fler personer är i arbete. 

Myndighetsenheten har flera mål, här anges några: 

Samverkan - utbildning införandet av samordnad individuell plan (sip) 
Nya regler for bamutredningar - förhands bedömningar 
Familjerätten - samarbetssamtal, kOlia väntetider 
Missbruk - använda vetenskapliga metoder 
Socialpsykiatri - stöd - sip 
Individ anpassning - hemtjänstlika beslut i särskilt boende 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1154 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §27 

Beslutsunderlag 
- Redovisning PowerPoint, SN 2013.l217 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för redogörelsen. 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-07 

SN 2012/13 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.11S4 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 28 

Information från socialchef 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-05-07 

Daglig verksamhets enhetschef Lena Pukki är nu på plats. Övertagandet av 
verksamheten från Svensk Kommuntjänst AB har medfört en del praktiska 
problem, som successivt reds ut och löses. 

På Pomonas äldreboende pågår renovering av de så kallade tillredningsköken 
som finns på varje våningsplan. Kostnaden för detta ligger på 1,2 mkr, varav 
Håbohus står för 80% av kostnaden och för socialförvaltningen är det 20% 
som kommer att läggas på hyran med 2 500 kronor i avbetalning på 10 år. 

Socialnämnden och förvaltningen måste fundera framåt på en lösning att 
hantera utagerande demenssjuka som nu bor dels på våra demensboenden och 
dels på kOlttidsboende. I dagsläget löser man problemet med förstärkning av 
extra personal. 

30 maj 2013 är ett uppstartsseminarium för arbetet med lokala 
värdighetsgarantier. Program har skickat ut till socialnämnden, kommunala 
pensionärsrådet, KPR och ledande tjänstemän. 

Ny rekrytering av biträdande enhetschef för barn och unga ska påbörjas. 

Arbetsmiljöverket har skickat sin rapport avseende inspektion av 
gruppboendet på Sjövägen som nu tillfälligt bor ute på Biskops-Amö. 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för infolmationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JHS'fERARE " , 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 29 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-05-07 

SN 2012/47 

Utkast för synpunkter avseende - Ledningssystem för syste
matiskt 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 socialtjänst eller verksamhet enligt LSS har 
ett ansvar för att det fmns ett ledningssystem för verksamheten. Syftet med ett 
ledningssystem är att systematiskt och fortlöpande utveckla verksamhetens 
kvalitet. Socialförvaltningen fick i uppdrag av socialnämnden att arbeta fram 
ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2012-10-02 § 105 och 
återkomma med en rapport till nämnden. 

Ett ledningssystem bör omfatta åtminstone följande sju områden: 
• Processer och rutiner 
• Samverkan 
• Riskanalys 
• Egenkontroll 
• Utredning av avvikelser 
• Personalrnedverkan i kvalitetsarbetet 
• Dokumentation 

I socialförvaltningen i Håbo kommun har vi tagit fram ett förslag till 
ledningssystem som utkast. Ansvariga för detta på förvaltningsnivå är 
enhetschefer, utvecklingsledare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och 
förvaltningschef. 

Beslutsunderlag 
Utkast till ledningssystem för systematisk utvecklingsarbete, 
daterad 2013-04-17. 

Beslut 

1. Socialnämnden överlämnar diverse synpunkter till socialchef, samman
fattningsvis att dokumentet kan förenklas/förtydligas. 

2. Socialnämnden beslutar att ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
formellt ska beslutas på nämndens sammanträde den 11 juni 2013. 

Beslut expedieras till: 
Utvecklingsledare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1156 



f'll W HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 30 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-05-07 

SN 2013/21 

Godkänna rapport om införandet av tillgång till nationell patient
översikt 

Sammanfattning 
Som ett led i arbetet med att förbättra patientsäkerheten har en Nationell 
patientöversikt (NPÖ) skapats. Där kan landsting och kommuner göra sina 
journaler tillgängliga. Uppsala läns landsting har anslutit sig till NPÖ under 
föna året och kommtmerna inklusive Håbo kommer att ansluta sig under år 
2013. En arbetsgrupp har utsetts för att arbeta med införandet i kommunen. 
Fler datasystem kommer att kräva en säker inloggning med hjälp av STTHS
kort (e-legitimation i vården) i en nära framtid. Det i sin tur innebär en ökad 
administration och behov aven diskussion om fördelning av arbetsuppgifter 
och ökade resurser. 

Beslutsunderlag 
Rapport om införande av Nationell patientöversikt, NPÖ, i Håbo 
kommun SN nr 2013.783. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-10, nr SN 2013.784. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om införande av 
Nationell patientöversikt, NPÖ 

Beslut med rapport expedieras till: 
Socialchef 
TT-chef 
Enhetschef hälso- och sjukvård 
Biträdande enhetschef hälso- och sjukvård 
Verksamhetschef, Attendo, Pomona hus 2 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr2013.1165 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 31 

Delårsuppföljning per 31 mars 2013 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-05-07 

SN 2013/3 

Socialnämndens delårsuppföljning per den 31 mars 2013 visar på ett 
prognostiserat underskott vid årets slut om 795 tkr. Underskott finns framför 
allt inom verksamheterna hemtjänst, fårdtjänst och daglig verksamhet enligt 
LSS (lagen om stöd och service till vissafimktionsnedsatta). 

Inom verksamheterna försöljningsstöd, institutionsvård och familjehems
placeringar förväntas ett överskott. 

För att komma tillrätta med underskottet kommer verksamheterna att 
behöva vara restriktiva med att tillsätta vikarier vid kOlttidsfrånvaro. 

Andra åtgärder som förväntas kunna ha positiva effekter är: 

• Nya riktlinjer för biståndsbedömningar f6rväntas minska underskottet 
inom hemtjänsten med ca 200 tia 

• Översyn av nämndens avgiftsintäkter 

Förvaltningens bedömning 
Prognosen per mars är som alltid relativt osäker. I en verksamhet som 
socialtjänsten är det inte ovanligt att det under året inträffar händelser som 
påverkar budget i båda riktningarna. Det är därför angeläget att månadsvis 
följa den fortsatta utvecklingen i syfte att säkra prognoserna och arbeta för 
ett O-resultat. 

Beslutsunderlag 
Delårsuppf61jning, SN 2013.1079. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-29, SN 2013.1071. 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsuppf6ljning per den 31 
mars 2013. 

2. Socialnänmden uppdrar till förvaltningen att till socialnämnden, vid för 
året planerade nänmdssammanträden, länma budgetuppföljningar. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Socialf6rvaltningens ekonom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr 2013.1204 



HÄBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-05-07 

Socialnamnden 

JUSTERARE 

SN § 32 SN 2013/12 

Beslut om föreningsbidrag till Brottsofferjouren för år 2013 

Anmälan av delikatessjäv 
Ledamot Per-Olof Thorsbeck (S) deltar inte i diskussion eller närvarar i beslut av 
§ 32 med anledning av delikatessjäv, 

Sammanfattning 
Föreningens mål och syfte är att på lämpligt sätt ge stöd och hjälp till kriminalitetens 
offer. Föreningen organiserar och utbildar särskilda stödpersoner. 

Föreningens ekonomi och arbetsbörda har varit ansträngd under år 2012, Dels med 
anledning av stor ölming av ärenden och dels för att lönekost-naden har ökat med 
anledning av ett lägre lönebidrag för anställning av assistent/ersättare att täcka upp 
för sjukshivning. Brottsofferj ourens avsikt är att den nu anställda assistenten ska 
kunna jobba heltid. Brottsofferjourens prognos visar att antalet ärenden, jämfört med 
år 2012 på 302 ärenden kommer att öka till cirka 350 ärenden. 

Verksamhetsplanen för år 2013 är att utbilda fler stödpersoner 
Expedition hålls öppen vardagar 9-12 
Utöka information till de äldre om utsatthet för brott och dess konsekvenser 
Regelbundna träffar med stödpersoner 
Samarbete med Familjens hos socialtjänsten i Enköping 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att Brottsoffetjouren som organisation fYller en viktig funktion 
till de samhälleliga stödfunktionema inom socialtjänstens område. Brottsofferjouren 
söker om 130 000 laonor i föreningsbidrag, det är en ölming på 100 000 kronor jäm
fört med föregående år. Håbo kommun fick kärmedom om Brottsoffetjourens ökade 
kostnader först när budget för 2013 var beslutad och en ökad kostnad om 100000 
laonor bedöms inte kunna inrymmas i nämndens budget Därför förslår förvaltningen 
att socialnämnden, utifrån Brottsoffetjourens prognos om ökade antal ärenden, 
betalar ut ett föreningsbidrag på 41 000 honor, vilket ger en ölming på 11 tusen 
kronor jämfört med år 2012. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterat 2013-04-09, nr SN 2013.850. 

- Ansökan om föreningsbidrag, med bilagor. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar betala ut 41 000 kronor i föreningsbidrag till Enköping
Håbo Brottsoffetjour för år 2013. 

Beslut expedieras till: 
Enköping-Håbo Brottsoffetjour 
Ekonomiadministratör 
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EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.120S 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 33 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-06-07 

SN 2013/12 

Beslut om föreningsbidrag till SPF-Håbo för år 2013 

Sammanfattning 
SPF, Sveriges Pensionärsförbund i Håbo ansöker om föreningsbidrag på 
6000 kronor för utlägg i samband med trygghetsringning för år 2013. 

Trygghetsringning är en möjlighet till trygghet dels för äldre personer som 
lever ensamma och dels för äldre person som ensamma tar hand om sin 
närstående som har någon fonn av funktionsnedsättning. 

Trygghetsringningen är öppen för alla äldre, oavsett om man är medlem i 
någon pensionärsorganisation eller inte. Den som vill utnyttja servicen ska 
ringa vmje dag till ett journummer, före et! visst klockslag och uppge sitt 
namn och telefonnummer. I dagsläget är det 10 jourhavanden och 23 brukar 
som utnyttjar servicen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om föreningsbidrag, med bilagor. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-09, ffi" SN 2013.8SI. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar at! betala ut 4 000 kronor i föreningsbidrag till 
SPF, Sveriges Pensionärsförbund i Håbo för år 2013, at! användas till 
trygghetsringning. 

Beslut expedieras till: 
SPF i Håbo 
Ekonomiadministratär 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1206 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 34 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-05-07 

SN 2013/12 

Beslut om föreningsbidrag till Anhörigföreningen för år 2013 

Sammanfattning 
Föreningens uppgift är att stödja anhöriga i deras utsatta situation samt 
tillvarata deras intressen och därigenom bidra till att äldre, långvarit sjuka och 
funktionsnedsatta får bättre livs kvalite. 

Föreningen arbetar bland annat aktivt med: 
Påverkan av samhället för att anhörigas situation ska uppmärksammas och 
värderas. 
Utbildnings- och informations insatser 
Marknadsföring och infOlmation 
Föredragskvällar får specifika diagnosgrupper 
Medlemsträffar för enskilda till utbyte av erfarenheter och social samvaro 
Samverkan med andra föreningar, kyrkan, kommunen och landstinget. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om fåreningsbidrag, med bilagor. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-09, SN 2013.852. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att betala ut 25 000 luonor till Anhörigfåreningen 
i Håbo kommun för år 2013. 

Beslut expedieras till: 
Anhörigföreningen i Håbo kommun 
Ekonomiadministratör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1208 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-05-07 

Socialnämnden 

SN § 35 SN 2013/12 

Beslut om startbidrag till Stroke föreningen i Håbo 

Sammanfattning 
Den 10 september 2013 startades Strakeföreningen i Håbo genom bildandet av 
en interimsstyrelse. Strakeföreningen söker nu 15 000 lao nor i startbidrag. 

Strokeföreningen söker startbidrag till: 
Deltagande på Strake Riksförbunds Förbundskongress. Ordförande deltar 
gratis. Styrelsen anser att som nystartad förening är det angeläget att ytter
ligare två personer får möjlighet att delta. 
Lokalhyra för Storstugan på Källvägen 18 till medlemsmöten. Eftersom 
flera personer i föreningen är rullstolsburna är det angeläget att lokalerna är 
lättillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 
Utbildning för samtliga ordinarie ledamöter och ersättare, valberedning 
samt revisorer i den nya styrelsen. Utbildningen anordnas av Strake 
Riksförbund. 
Våmtflykt planeras med en mllstolsanpassad buss, vilket är fömtsättningen 
för att alla medlemmar i Strakeföreningen som så önskar ska kunna delta. 

För att Strakeföreningen ska komma igång som förening inom sitt verksamhets
område, är förslaget att föreningen får 5 000 kronor istattbidrag. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om stattbidrag, med bilagor 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-09, SN 2013.853. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja 5 000 kronor i startbidrag till Strake
föreningen i Håbo. 

Beslut expedieras till: 
Anhörigföreningen i Håbo kommun 
Ekonomiadministratör 
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EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013,1213 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-07 

SN 2013/12 

Beslut om föreningsbidrag till HSO handikappföreningars 
samarbetsorgan 

Sammanfattning 
Handikappföreningamas samarbetsorgan i Håbo, HSO ansöker om 
föreningsbidrag på 10 000 kronor till kurser, utbildningar, reseersättningar, 
administration, inköp av kontorsutrustning samt mötesverksamhet. 

Föreningen är en så kallad paraplyorganisation får idag 11 medlems
föreningar och en föräldragrupp. HSO arbetar med att påverka och lyfta 
fram de funktionsnedsattas situation, bland annat genom kommunala 
handikapprådets arbete. HSO deltar också i olika arbets- och 
referensgrupper inom kommunen. HSO samverkar även med andra lokala 
HSO:n och med Uppsala län. 

Socialförvaltningen anser att HSO som paraplyorganisation fyller en mycket 
viktig funktion för sina medlemmar, både lokalt och i länet. 

HSO:s visar i sin årsredovisning för år 2012 ett underskott på 4.111 :27 
kronor. Socialförvaltningen förslår att HSO får 5 000 kronor iföreningsbidrag 
till att täcka underskottet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om föreningsbidrag, med bilagor. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-09, SN 2013.854. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att betala ut 5 000 kl'Onor i föreningsbidrag till 
HSO, Handikappfåreningars samarbetsorgan i Håbo för år 2013 till att 
täcka 2012 års underskott. 

Beslut expedieras till: 
SPF i Håbo 
Ekonomiadministratör 

~RARE ~.;) 
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EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1215 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-06-07 

SN 2013/12 

Beslut gällande föreningsbidrag till Håbo Rödakorskrets för år 2013 

Anmälan av delikatessjäv 
Ersättare Ingrid Andersson (S) deltar inte i diskussion eller närvarar i beslut av 
§ 37 med anledning av delikatessjäv. 

Sammanfattning 
Håbo Rödakorskrets ansöker om 130 000 laonor år 2013 till dels att stabilisera 
dagens verksamhet och dels till att kunna utöka verksamheten år 2013. Bidraget 
är även tänkt att täcka de sociala kostnader får arbetstagares lön, då Arbetsför
medlingens lönebidrag upphörde i oktober månad år 2012. 

Historik 
Ar 2011 beviljade socialnämnden ett startbidrag, ett ekonomiskt stöd på 50 000 
tusen laonor till Håbo Rödakorslaets. Deras insats knyter an till socialtjänstens 
verksamhet för kommunens flyktingmottagande och integration av nyanlända. 
Förhoppningen från Håbo Rödakorskrets var då år 2011 att man från ål' 2012 
skulle klara av verksamheten med egna intäkter. 

Den 3 maj 2012, i samband med bidragsgivning, träffade socialchef både 
föreningens ordförande och kassör samt ytterligare en representant. På det mötet 
kunde man konstatera att Håbo Rödakorskrets inte kommer att klarar av att driva 
sin verksamhet med egna medel under år 2012. Socialnämnden beviljar då ett 
verksamhetsbidrag på 60 000 kronor att belasta kontot för flyktingmottagande. 
På mötet bedömer Håbo Rödakorskrets att från och med år 2013 kommer man 
att ldara av att driva verksamheten med egna medel. 

Förvaltningens bedömning 
Håbo Rödakorskrets redovisar för ål' 2012 ett positivt resultat på 79.767 kronor. 
Förvaltningen anser att det finns fömtsättningar för Håbo Rödakors-krets att dels 
kunna stabilisera verksamheten och dels att kunna utveckla verksamheten i den 
mån man har råd. 

Vad gäller det uteblivna lönebidraget torde det vara känt föl' Håbo Rödakorskrets 
att ett lönebidrag inte varar under någon längre tid. Enligt arbetsfölmedlingen 
inleds alltid ett beslut om lönebidrag med en överenskommelse med 
arbetsgivaren. Där det tydligt framgår att i takt med att arbetstagaren ökar sin 
arbetsförmåga, så fasas lönebidraget ut får att slutligen upphöra helt. Därför 
anser förvaltningen att dessa fömtsättningar inte kan ha varit okända för Håbo 
Rödakorskrets. 

Socialförvaltningen förslår att ansökan om föreningsbidrag ska avslås. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-05-07 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

6 

SN § 37 SN 2013/12 

Beslutsunderlag 
Ansökan om föreningsbidrag, med bilagor 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-09, SN 2013.855. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att avslå Håbo Rödakorskrets ansökan om 13 O 000 
kronor i föreningsbidrag för år 2013. 

Beslut expedieras till: 
Håbo Röda Kors Krets 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-05-07 

Socialnämnden 

SN § 38 SN 2013/12 

Beslut om föreningsbidrag till RSMH i Håbo för år 2013 

Sammanfattning 
RSMH, Riksförbundet får Social och Mental Hälsa ansöker om 20 000 
kronor i föreningsbidrag. Föreningen är medlemsstyrt och målsättning är att 
genom kamratstöd ge medlemmarna en ljusare tillvaro. De flesta lider av 
psyldsk ohälsa och behöver hjälp för att få en meningsfull vardag. På 
RSMH finns möjlighet till samvaro, där finns spel, radio, TV, biljard, med 
mera. Studiecirklar, utflykter och resor anordnas då och då. Besökare kan få 
en kopp kaffe. Ett antal stödmedlemmar finns. 

Under verksamhetsåret 2012 har följande hänt: 
Kurs genomförts inom data, där man har fått lära sig hur man skickar 
och tar emot mej!. RSMH har nu en egen mejIadress. 
Tredagarskurs i Gimo - Om att våga säga nej. 
Femdagarskurs i lättgympa och avslappning fortsätter även detta år. 
På tisdagar är det gemensam måltid där det sen berättas om hur maten 
har tillagats. Allt kaffebröd bakas i föreningen. 
Kräftskiva och midsommarfest har genomfölis med egen majstång och i 
anslutning till det en kms i dans. 
Pilsbo har blivit en tradition för länets alla RSHM medlemmar. 
Information om narkotika och läkemedelsberoende fortsätter där man får 
diskutera om medicinberoende och bemötande i vården. 
Nya medlemmar har anslutit sig till föreningen 

Förvaltningen anser att föreningen fyller en viktig funktion för sina med
lemmar. Föreningen erbjuder bland annat en mötesplats för sina medlemmar 
att gå till, för att på så sätt ge möjlighet att bryta isolering och ensamhet. 
Förvaltningen förslår därför att bevilja 20000 kronor i föreningsbidrag till 
RSMHi Håbo. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om fåreningsbidrag, med bilagor 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-09, SN 2013.856 

Beslut 

1. Socialnänmden beslutar att betala 20 000 kronor i föreningsbidrag till 
RSMH i Håbo för år 2013. 

Beslut expedieras till: 
RSMHiHåbo 
Ekonomiadministratör 
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HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 39 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-05-07 

SN 2013/12 

Beslut om föreningsbidrag till Pomonas intresseförening för år 
2013 

Sammanfattning 
Pomonas Intresseförening ansöker om 45 000 kronor iföreningsbidrag 
för år 2013 

Pomonas Intresseförening bedriver varannan vecka underhållning med 
kaffeservering i Pomonas matsal. Dels för de boende på Pomonas äldre
boende men också för de boende i närheten. Föreningen ordnar även kortare 
resor samt julmarknader, midsommar- och luciafirande. Föreningen 
samarbetar med SPF Sveriges Pensionärsförbund, PRO Pensionärernas 
Riksorganisation samt Bålsta Finska Föreningen BFF, i Håbo. 

Intresseföreningen söker nu utökat föreningsbidrag med anledning av att 
Pomonas restaurang, som nu drivs av miljö- och teknikförvaltningen, tar 
betalt för kaffe som tidigare i socialtjänstens regi var gratis. Summan är på 
cirka 1 500 kronor per månad inklusive kaffe för rullstolsdagarna. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har tidigare, när Pomonas restaurang var organiserad under 
socialförvaltningen tillhandahållit kaffe till underhållningskvällarna i syfte 
att få dom äldre som bor på Pomona att vilja delta. Förvaltningen föreslår att 
Pomonas Intresseförening ska beviljas ett förhöjt bidrag till att själva 
finansiera kaffet på underhållningskvällarna. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om föreningsbidrag, med bilagor 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-09, SN 2013.857 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att betala ut 45 000 kronor i föreningsbidrag till 
Pomonas Intresseförening får år 2013. 

Beslut expedieras till: 
Pomonas Intresseförening 
Ekonomiadministratör 
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HÄBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 40 

Datum 

2013-05-07 

SN 2013/12 

Beslut om föreningsbidrag till Kvinnojouren Olivia för år 2013 

Sammanfattning 
Kvinnojouren Olivia ansöker om 130 000 kronor i föreningsbidrag för år 
2013. Pengarna ska 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 kvinnojourens egen j ourlägenhet under en kortare tid. 
Kvinnojouren ger också råd och stöd till personer som tillfålligt bor i jour
lägenheten. Kvinnojouren ger också råd och stöd per telefon. JOUltelefonen 
äT igång veckans alla dagar mellan klockan 09-21. 

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

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att Kvinnojouren Olivias ansökan om 130000 kronor 
ska beviljas för att stödja Kvinnojouren i deras arbete med de våldsutsatta 
kvinnor och barn som utsätts för eller bevittnar våld. 

Förvaltningen föreslår också utifrån Socialstyrelsens tydliggörande av 
socialtjänsternas respektive kvinnojourernas ansvar att erbjuda stöd och 
skydd åt våldsutsatta kvinnor och deras barn, att förvaltningen får i uppdrag 
att utarbeta en överenskommelse om samverkan med Kvinnojouren Oliva. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om föreningsbidrag, med bilagor 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-09, SN 2013.858 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att betala ut 130 000 kronor iföreningsbidrag 
till Kvinnojouren Olivia för år 2013. 

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en överens
kommelse om samverkan tillsammans med Kvinnojouren Oliva. 

Beslut expedieras till: 
Kvinnojouren Olivia 
Myndighetsenhetens enhetschef 
Ekonomiadministratör 
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HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-07 

SN 2013/12 

Beslut om verksamhetsbidrag till BRIS region Mitt 

Sammanfattning 
BRIS region Mitt söker bidrag på 25 000 laonor a 5 kronor per barn i Håbo 
kommun. 

Historik 
BRIS region Mitts ansöker år 2012 ett bidrag på 26 075 laonor a 5laonor 
per barn. Socialchef och förvaltningschef får skola och bildning kom 
överens om att dela på BRIS ansökan. Socialnämnden betalade ut sin del på 
5 000 kronor a 1 krona per barn och resterande summa överlämnades till 
skolnänmd och bildningsnänmd får beslut. BRIS informerades om att deras 
ansökan delades upp mellan nämnderna. 

Verksamhets plan 
Från september år 2013 kommer BRIS stödtelefon 116 111 att utöka öppet
hållandet till mellan 10-22 för att sedan successiv1 utökas. Målsättningen är att 
BRIS ska ha stödtelefonen öppen dygnet runt. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att de ideella organisationerna utgör ett viktigt komple
ment till de samhälleliga stödfunktionerna inom kommunens område skola 
och socialtjänst. 

I telefonkontald med BRIS representant Elena Luckey den 16 april 2013 har 
förvaltningen förklarat att BRIS ansökan endast kan bli behandlad till den 
del som rör barn och unga kopplade till socialtjänstens verksamhetsområde. 

Förvaltningen föreslår därfdr att ansökan om verksamhetsbidrag ska beviljas 
med 5 000 kronor a 1 krona per barn i Håbo till BRIS Region Mitt. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om fdreningsbidrag, med bilagor 

- Tjänsteslaivelse, daterad 2013-04-09, SN 2013.859 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att utbetala 5.000 kronor i verksamhetsbidrag 
till BRIS Region Mitt får år 2013. 

Beslut expedieras till: 
BRIS Region Mitt 
Ekonomiadministratör 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-07 

Socialnämnden 

SN § 42 SN 2013/12 

Beslut om föreningsbidrag till Vangen FBC, Innebandylaget 
Björnarna 

Sammanfattning 
Vangen FBC ansöker (tidigare Valhall BK) om föreningsbidrag på 20000 
för år 2013 till innebandylaget Bjömama som startade år 2012 for personer 
med utvecklingsstöming. 

, 
Bjömama vänder sig till spelare över 13 år. Säsongen 2012/2013 har laget 
som mest haft 16 aktiva spelare, fem tränare och två lagledare. Förutom 
träning har laget spelat matcher i Mälarserien. Träningama planeras av 
tränare fOr att innehållet ska anpassas efter spelamas forutsättningar. 
Björnarna är i behov av bidragsgivare för att kunna spela bandy eftersom 
spelama själva inte har egna ekonomiska möjligeter till att betala sina 
utgifter för träning och matchspel samt dältill hörande övriga kostnader. 

I enlighet med socialnälnndens beslut år 2012 redovisar Vangen FBC 
(Vallhall IBK) specificerat alla kostnader på vad bidragspengarna har 
används till under året, till formån för klubbens spelare som har utvecklings
störning. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen kan konstatera, utifrån olika inrapPOlteringar, att bandylaget 
har en mycket positiv inverkan på de personer som har valt att spela och 
träna bandy. Laget Bjömama har blivit mycket välgörande och mycket 
uppskattat. Förvaltningen foreslår därfOr att bevilja Vangen FBC 20 000 
kronor att användas uteslutande till bandylaget Bjömamas spelare med 
utvecklingsstöming. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om fOreningsbidrag, med bilagor 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-09, SN 2013.860 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att betala ut 20 000 kronor i fOreningsbidrag, till 
Vangen FBC, Innebandyklubben Björnama for år 2013. 

Beslut expedieras till: 
Vangen FBC, Innebandyklubben Bjömama 
Ekonomiadministratör 
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rnl HÅBO 
"-' KOMMUN 
Socialnämnden 

SN §43 

Redovisning avanmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-07 

SN 2013/1 

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 sanunanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Förteckning över anmälningsärenden, nr 2013.957. 

Beslut 

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

Socialnämnden 

SN §44 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-05-07 

SN 2013/1 

Redovisning av delegationsbeslut till den 2013-05-07 

Följande redovisas 

Socialnämndens biståndsutskotts ordförande redogör muntligt för 
biståndsutskottets protokollförda beslut, fr'ån sammanträdena 
2013-02-26,2013-03-07,2013-03-14,2013-03-26 och 2013-04-22. 

Beslut 

I. Socialnämnden beslutar att noterar till protokollet att delegations
besluten är delgivna. 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-05-07 

Socialnämnden 

JUSTERARE 
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Q 

SN §45 SN 2011112 

Sveriges bästa socialtjänst 

Socialchef informerar nämnden om Solängens äldreboendes anhörigmöte. 

Bland annat kan sägas att alla anhöriga är mycket nöjda med hur smidigt 
flytten från Pomonas äldreboende till Solängens nya äldreboende gick fOr 
sina demenssjuka närstående. 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 
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