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2013-06-18, Socialförvaltningens kansli 

§§ 47-60 

Carina Lund (M) 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-11 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §47 

Fastställande av dagordning/ärendelista 

Ordförande lyfter ut ur dagordningen ärendet RiktlinjerfäI' bistånds
bedömning enligt socialtjänstlagenför äldre ochfimktionshindrade. 

Ärende Brister i förutsättningar för serverings tillstånd tillkommer med 
omedelbar justering i separat protokoll § 46, daterat 2013-06-11. 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner förändrad dagordning/ärendelista. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

III I 
Nr2013.1532 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-11 

Socialnämnden 

JUS~ARE 

SN § 48 SN 2012/13 

Daglig verksamhet - samtalsstund med enhetschef Lena Pukki 
rörande verksamhet, mål och aktiviteter 

Sammanfattning 
Lena Puldci, nytilIsatt enhetschef för daglig verksamhet. Lena kommer från 
Sollentuna där hon har arbetat med att dels starta och dels driva daglig 
verksamhet. Lena har sin grund ifrån skolan med akademisk behörighet på 
området. 

Lena kom på plats till daglig verksamhet i Håbo den 15 april 2013 och tog 
fOlmellt över ansvaret den 2 maj 2013. Lena kan redan nu konstatera att 
verksamheten är mycket eftersatt på flera områden. Bland mycket annat 
finns ingen struktur, inga rutiner, ingen social dokumentation, personal har 
mycket låg kompetens när det gäller brukamas diagnoser, ingen godtagbar 
sysselsättning och/eller ingen upplevelsestimulation samt så är lokalema 
mycket nerslitna. Positivt är att daglig verksamhet nu endast bedriver 
uppdrag för persongrupper inom SoL (.wcialtjänstlagen) och LSS (lagen om 
stöd och service). 

Daglig verksmnhet har ett brett arbetsonl1'åde som kräver kompetens kring, 
utvecklingsstöming, autism, neuropsykiatriska funktionshinder, förvärvad 
hjärnskada samt psykiska diagnoser. 

Lena har genomföli, bland mycket annat, en uppsägning av fyra lokaler i 
Dragets industriområde och flyttar verksamheten till Kalmm'vägen, där allt 
ska vara Hyttat till I september år 2013, för att få hela daglig verksmnhet 
under ett och samma tak. Inför godkänd utrustning för att bedriva 
kontanthantering i kafeet, kassaapparat och kassaskåp. Skapat ett 
vaktmästeri med arbetsliknande situation där brukarna verkligen känner att 
de gör ett "riktigt jobb" men på sina egna villkor. Ändrat arbetssätt för 
arbetstagm'na genom att dels införa en kompetensplan för vidareutbildning 
samt att Lena genomför vmje månad miniföreläsningar inom varje 
delOllli'åde kring diagnoser och dokumentation. 

Lena har också inföli en klar och tydlig inriktning att inte utföra habilitering 
och gode mäns arbetsuppgifter men däremot att arbeta mot att ha ett nära 
samarbete. Ett av målen för Lena och verksamheten är att bygga upp hög 
kompetens så att det märks både uti den egna kommunen men också i andra 
kommuner. 

Lenas grundkrav i verksamheten är att det ska vara en - Meningsfitll 
sysselsättning som är utbildande. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

tJ I ,tf I 
Nr 2013.1533 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §48 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-06-11 

SN 2012/13 

Planeringen fi'amåt är bland mycket annat att skapa upplevelsemm, få till 
riktiga jobb ute på företag, införa en verkstad dit företag i kommunen kan få 
hjälp med att till exempel demontera elektronisk apparatur, montera ihop 
enklare saker, paketera, med mera. Ha öppet hus en till två gånger per år. 
Lena rälmar med att det kommer att ta cirka fyra år att bygga upp verksam
heten till att nå fram till en hög kvalite på alla plan. 

Dokumentation 
- Programförklaring, SN nr 2013.1163 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar för informationen. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschef, daglig verksamhet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1S33 



SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
HÄBO Datum 

I(OMMUN 2013-06-11 

Socialnämnden 

SN §49 

Information från socialchef 

Socialchef informerar om nytt kunskapsprojekt I hemmaplanslösningar. 
Enhetschefför stöd och behandling, Yvonne Sturesson-Ljungberg är med 
i projektet. 

Håbo kommuns socialtjänst ska tillsammans med Upplands-Bro kommun 
och Knivsta konnnun jämföra kringkostnader och intäkter inom 
äldreomsorgen. 

Ekolsund i Håbo kommun har nu fått tillstånd till att bli HVB-hem för 15 
stycken ensamkolmnande flyktingbarn. 

I juni löper avtalet ut med HVB-hemmet i Gottröra, vilket betyder att Håbo 
kan påbölja ny upphandling. Om kommunen inte väljer att förlänga avtalet 
till den 31 december 2015. Notering från biståndsutskottets ordförande, Per
Olof Thorsbeck (S) är alt inte flytta på de barn som redan bor på HVB
hemmet i Gottröra. 

Statistik från K.ronofogdemyndigheten visar att åren 2009-2012 var två barn 
inblandade i avhysning i Håbo kommun i de fall när hyra inte kan betalas. 
Socialtjänsten får besked tidigt genom att Hyresvärdm är skyldiga att 
meddela socialtjänsten om vräkning. 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1551 



HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-11 

SocialMmnden 

JUSTERARE 

SN § 50 SN 2013/1 

Redovisning av delegations beslut 

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

Följande redovisas 

Socialnämndens biståndsutskotts ordförande redogör muntligt för 
utskottets protokollförda myndighetsbeslut fr'ån sammanträdena 2013-
05-17 och 2013-05-27. 

Delegationsbeslut, tjänstemrumabeslut rörande enskilda för perioden 
2013-04-15 - 2013-05-21, avseende ensam kommande brun, flyktingar, 
fårdtjänst, fruniljerätt, individ- och fmniljeomsorg, äldreomsorg samt 
insatser, bistånd enligt LSS, LASS och SoL. 

Biståndsutskottets ordförande Per-Olof Thorsbeck (S), ledamot Bo 
Johnson (M) och tjänstgörande ersättare Bertil Brifors (M) beslutar i ett 
enskilt ärende på extra inkallat sammanträde den 2013-05-10. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att delegations besluten är 
delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 

I ~ I 

Nr 2013.1552 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 51 

Redovisning avanmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-06-11 

SN 2013/1 

Redovisning avanmälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse föl' 
ledamöterna i socialnämnden. Handlingar enligt föJteckning kan studeras 
individuellt i den pärm som films med vid santmanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Förteckning över amnälningsärenden, nr 2013.1348. 

Beslut 

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

JUSTERARE I t) I EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1S62 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 52 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-06-11 

SN 2013/8 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL 

Bakgrund 
Socialnämndema i Sverige är skyldiga att amnäla till Socialstyrelsen om 
beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshind
rade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte har verkställts senast tre 
månader efter beslut. Nämnden ska också på motsvarande sätt rappOltera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader fr-ån 
avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 
kan Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen 
tilldöms ett vite från tiotusen kronor och upp till maximalt en milj on kronor. 

Läge i Håbo kommun 2013-03-31 
Håbo kommun har totalt sex beslut, äldre än tre månader, som inte hade 
verkställts per den 31 mars 2013, vilket rappOlterats in till Socialstyrelsen 
2013-04-24. Samtliga dessa är enligt LSS. 

Inom LSS, avseende bostad med särskild service för vuxna eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS 9 § 9 stycket, finns det 
sanunanlagt sex rapporterade beslut som inte har verkställts inom rimlig tid. 

Två av dem önskar inte bostad för tillfållet, och kommer eventuellt att återta 
sin ansökan inom kort. Resterande fyra av dem har uppgett att de avvaktar 
nytt gruppboende i Håbo kommun och önskar dessförinnan inte bli erbjuden 
annan verkställighet. Dessa beslut är inte nya utan de är rapporterade även i 
tidigare kvartal. Ett beslut som tidigare rapporterats till Socialstyrelsen är 
avslutat, då klient återtagit sin ansökan. 

Av de tidigare rapporterade besluten enligt SoL avseende permanent bostad 
enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL, har samtliga sex beslut avslutats. 
Ett beslut är avslutat då klient avlidit och resterande fern är verkställda. Tre 
stycken har flyttat in till äldreboendet Pomona och två stycken till nya 
äldreboendet Solängen. 

Det äldsta beslutet om bostad med särskild service enligt LSS är fattat i juni 
2009. 

Socialförvaltningens kommentar 
Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det, liksom tidigare, 
endast är biståndsbeslut om boende enligt LSS som inte har verkställts inom 
rimlig tid. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1563 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-11 

SN 2013/8 

Projektering för ytterligare bostäder med särskild service enligt LSS är 
därför fOlisatt en viktig del av förvaltningens verksamhetsanalys för åren 
2013-2015. 

I nuläget films inga beslut kvar som ej har verkställts enligt SoL och som 
avser boende. Håbo kommuns nya äldreboende Solängens har avhjälpt flera 
av de tidigare ej verkställda besluten enligt SoL. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-24, nr SN 2013.1368. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport angående 
ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kommunfull
mäktige och kommunens revisorer. 

Beslut expedieras till: 
KommunfiJllmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1563 



r"'ll W HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 53 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-11 

SN 2012/56 

Rapport om åtgärder efter Socialstyrelsens beslut rörande 
anmälan Lex Maria om bristfällig omvårdnad 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen konstaterar att verksamheten har identifierat flera brister 
som orsak till den anmälda händelsen samt att verksamheten har vidtagit 
vissa åtgärder får att förhindra att en liknande händelse sker igen. 
Socialstyrelsen påpekar dock att kommunen har ett ansvar för att säkerställa 
personalens behov av kompetensutveckling och introduktion. 

Svaret (rapporten) till Socialstyrelsen innehåller en beskrivning av 
introduktionen av sjuksköterskor samt en beskrivning aven planerad 
kompetensutveckling får sjuksköterskorna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-13 m SN 2013.1188 
Rapport (svar) om åtgärder m SN 2013.1158. 
Bilaga 1,Checklista nr SN 2013.1160 
Bilaga 2, Medicinska arbetsuppgifter, SN nr 2013.1161 
Socialstyrelsens beslut, daterat 2013-04-10, dm 9.3.1-64326/2012 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Beslut expedieras till: 
Socialstyrelsen 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Enhetschef hälso- och sjukvård 
Enhetschef Pomona hus 4 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1566 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-11 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 54 SN 2012/44 

Handlingsplan för regional utveckling - Bättre liv för sjuka äldre 

Sammanfattning 
Den nationella satsningen "Bättre liv för sjuka äldre" som påböljades år 
20 I 2 fortsätter även detta år. Satsningen syftar till att utveckla ett 
systematiskt förbättringsarbete inom följande fem områden: 

Sammanhållen vård och omsorg 
Förebyggande mbetssätt 
God vård vid demenssjukdom 
God läkemedelsbehandling 
God vård i livets slut 

Prestationsersättning betalas ut till kommuner och landsting om vissa mål 
uppnås. För att ta del av ersättningarna krävs också att det finns en politiskt 
beslutad handlingsplan. Det krävs också en beskrivning av det systematiska 
fdrbättringsarbetet fdr äldre i kommunens kvalitetsledningssystem vad 
gäller: 

Riskanalys 
Egenkontroll 
Klagomål och synpunkter. 

Arbetsgmppen ledningskraft i länet har under våren mbetat fram en 
handlingsplan som nu har godkänts av styrgruppen för att sedan behandlas 
av politikerna i kommuner och landsting. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-22, 1'11" SN 2013.1227 

- Handlingsplan fdr regional utveckling åren 2013-2014, 1'11" SN 2013.1334 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna handlingsplan för regional 
utveckling åren 2013-2014, daterad 2013-04-27. 

Beslut med handlingsplan expedieras till: 
V ård- och omsorgsstrateg, Regionförbundet i Uppsala län 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Enhetschefer, Äldreomsorgen 
Verksamhetschef, Attendo, Pomona hus 2 
Enhetschef, Rindlags Allstäd & Eventservice 
Enhetschef, Grannvård Sverige AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

C;; 1 1/1 i« 
Nr 2013.1569 



f"ll W HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 55 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-11 

SN 2012/24 

Rapportering av avvikelser under januari - april år 2013 

Sammanfattning 
Under perioden har det inträffat flera avvikelser som rör samverkan med 
slutenvården och primärvården. För att komma till rätta med bristerna i 
primärvården, familjeläkarnas vårdcentral, har ett möte hållits med 
landstingsledningen i Uppsala. 

Vissa förbättringar har skett vad gäller läkarkontinuitet och tider för 
läkarbesök. F ör lasarettet i Enköping finns ett samarbete mellan chefläkaren 
och medicinskt ansvarig sjuksköterska i Enköping och Håbo i form av 
regelbundna möten. 

Antalet avvikelser i verksamheten har också ökat totalt och det kan ses som 
ett resultat av att vi fokuserar på avvikelsehanteringen som en metod att 
förbättra kvaliten i hälso- och sjukvården och omsorgen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-13, nr SN 2013.1203 

- RappOlt, daterad 2013-05-31, nr SN 2013.1022 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Enhetschefer, vård och omsorg 
Verksarnhetschef, Attendo, Pomona hus 2 
Enhetschef, Grannvård Sverige AB 
Enhetschef, Rindlags Allstäd & Eventservice 

EXPEDIERAD JUSTERARE ~ 

j/ P I 
Q I tA 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1570 



f'1l ~ HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-11 

Socialnämnden 

SN § 56 SN 2012/47 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
kvalitetsmanual 2013-2017 

Socialstyrelsen beslutade den 28 juni 20 110m föreskrifter och allmänna 
råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att en 
vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS 
(lagen om stöd och service) har ett ansvar för att det finns ett lednings
system för verksamheten. Syftet med ett ledningssystem är att systematiskt 
och fortlöpande utveckla verksamhetens kvalitet. 

Socialförvaltningen i Håbo kommun har sedan våren år 2012 arbetat med 
att ta fram ett ledningssystem i samarbete med förvaltningens enhetschefer 
och övriga berörda. Ansvariga för detta på förvaltningsnivå har varit 
utvecklingsledare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och förvaltningschef. 

Ett ledningssystem ska omfatta åtminstone följande sju onll"åden: 
• Processer och rutiner 
• Samverkan 
• Riskanalys 
• Egenkontroll 
• Utredning av avvikelser 
• Personalmedverkan i kvalitetsarbetet 
• Dokumentation 

Enligt information fr'ån Sveriges kommuner och landsting, SKL, daterad 
2012-03-27 ska kommuner och landsting dokumentera hur det systema
tiska förbättringsarbetet ska bedrivas när det gäller vård och omsorg om 
äldre enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 
2011:9) kapitelS. 

Dokumentationen ska avse: 
• Riskanal ys 
• Egenkontroll 
• Avvikelsehantering 

Ett underlag som redovisar att kraven enligt ovan är uppfyllda ska vara 
SKL tillhanda senast den 16 augusti 2013. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-15, m SN 2013.1244 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, daterad 2013-05-17, 
mSN2013.98 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1571 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 56 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-11 

SN 2012/47 

1. Socialnämnden beslutar att godkäuua Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, kvalitetsmanual 2013-2017, daterad 2013-05-17. 

Beslut expedieras till: 
Samtliga enhetschefer 
MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Utvecklingsledare 

JUSTERARE I {J I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1571 



HÄBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

I<OMMUN 2013-06-11 

Socialnämnden 

SN § 57 SN 2013/23 

Modell för avgiftssystem inom hemtjänsten samt ersättning till 
utförare av hemtjänst 

Sammanfattning 
Kundval i hemtjänsten enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) infördes i 
Håbo kommun i november år 2009. Det finns i dagsläget tre utförare; Två är 
privata entreprenörer samt kommunen. 

Utforarna får betalt per tilnma för utförd tid. Den utförda tiden registreras i 
Mobipen som är ett system för tidsregistrering. 

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har i början av år 2013 genomfört 
en kartläggning av de ersättningssystem som gällde år 2012. Det fanns då 
132 kommuner som hade fastställt ett ersättningssystem för hemtjänsten. 

45 kommuner ersätter utförarna för beviljad tid, 84 kommuner ersätter 
utförarna för utford tid (bland annat Håbo kommun) och 3 kommuner 
ersätter för tjänst eller nivå. 

Två av kommunerna som har ijänst/nivå är Simrishamn och Lund kommun. 
Förvaltningen har i utredningsarbetet varit i kontakt med Simrishamns 
konunun. Simrishamn har ett system med 11 nivåer där utforarna får 
ersättning för biståndsbedömd tid och delegerad hemsjukvård. Från nivå 1 
som avser 0,01 - 8,00 timmar till nivå 11 som avser 275,01 - 351 timmar. 

Samtliga nivåer framgår av bilaga l och förklaring i tjänsteskrivelse, daterad 
2013-05-24. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens uppfattning är att det films flera fördelar med ett nivåsystem 
för ersättning till utförare. 

Ett sådant system kan dock inte införas omgående eftersom det återstår att 
antal frågor som måste lösas och besvaras. Några sådana frågor är bland 
amlat: 

Hur ersätts utförarna för omställningstid? 

Hur beräknas tiden for hemsjukvårdsinsatser? 

Behöver de gamla avtalen med utförarna sägas upp eller är det en 
ändring som bara kan meddelas till utförarna? 

Vad blir kostnaderna för ett ändat ersättningssystem jämfölt med det nu 
gällande? 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JUSTERARE ~ 
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SN 2013/23 

Förvaltningen bör därför få i uppdrag att ytterligare utreda frågan och åter
kOlnma till nämnden i november år 2013 med ett slutgiltigt förslag kring 
ersättningssystem avseende kundval i hemtjänsten. Det möjliggör att frågan 
också kan behandlas på KPR, kommunala pensionärsrådet den 26 september 
2013. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-24, nr SN 2013.1371 

- Bilaga l, SiImishamns kommuns ersättningstabell 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att ytterligare utreda 
frågan om ersättningssystem till utförare av hem~änst och delegerad 
hemsjukvård och återkomma med ett förslag till socialnämnden i 
november 2013. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1584 
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Månadsuppföljning per april 2013 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-11 

SN 2013/3 

Socialnämndens månadsuppföljning per den 30 april 20 13 visar på ett 
prognostiserat underskott vid årets slut om l 374 tkr. Underskott finns 
framför allt inom verksamheterna hemtjänst, fårdtjänst och daglig 
verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service). 

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

Jämfört med delårsuppföljning per mars 2013 har en försämring av 
prognosen gjorts inom områdena placeringar av vuxna missbrukare och 
placeringar av barn och unga. 

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

• Det pågår också en del övrigt arbete som kan få effekt bland annat kring 
reseplanering inom hemtjänsten 

• Andra åtgärder som förväntas kunna ha positiva effekter är det arbete 
som ska påböljas kring översyn av nämndens avgiftsintäkter. 

Förvaltningens bedömning 
Prognosen per april 2013 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 
Tjänsteskrivelse daterad 2013-06-03, 111' SN 2013.1439 

- Månadsuppföljning per den 30 april 2013, 111' SN 2013.1440 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens månadsuppföljning per den 
30 april 2013 och uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med 
besparingar enligt ovanstående punkter. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
Samtliga enhetschefer 
Socialförvaltningens ekonom 
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Sveriges bästa socialtjänst 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-11 

SN 2011112 

Socialförvaltningen har fått positiv återkoppling från anhöriga, brukare, 
sjuksköterskor och arbetstagare efter att en omorganisation genomfördes 
på äldreomsorgens kOlttidsboende. 

Gunilla Gnstavsson (S) meddelar till nämnden att i år fick Barnavårdsfår
bundet i Uppsala in åtta ansökningar fr'ån Håbo kommun, vars barn upp till 
20 år har behov av att få en guldkant i tillvaron, sådana behov som inte ska 
tillgodoses genom kommunen. Totalt delade Barnavårdsförbundet ut 40 000 
tusen kronor. 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1S87 
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Förrättning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-06-11 

SN 2011/20 

Regionförbundet i Uppsala län inbjuder till konferansen - På väg! - den 30 
augusti 2013. En konferens om nuläge och framtidsspaning inom äldreom
rådet i Uppsala län, med anledning av det pågående förbättringsarbetet i 
länet utifrån de nationella överenskommelserna om en sammanhållen vård 
och omsorg om de mest sjuka äldre. Hur långt har vi kommit? Och vart är vi 
på väg? 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att ordförande Eva Staake (S) deltar. Övriga 
nämndsledamöter som vill/kan delta anmäler sig till nämnden 
sekreterare. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1S88 
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