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Ingrid Andersson (S) 
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Ulrika Wallin (MP), frånvarande 
Bertil Brifors (M), frånvarande 
Bern! Sahlberg (C), frånvarande 

Thomas Brandell, socialchef 
Emma Fahlström, ekonom 
Lena F etiig, nätm1dsekreterare 
Marika Högberg Bolling, enhetschef personlig assistans, §§ 78-79 
It·ene Eklöf, medicinskt ansvarig sjuksköterska,§§ 78-81 

Carina Lund (M) 

2013-10-03, Socialförvaltningens kansli 

§§ 78-87 
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2013-10-01 
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2013-10-01 

2013-10-04 Anslaget tas ned efter 2013-10-26 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 78 Godkännande av dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-10-01 

§ 79 Personlig assistans - Samtalsstund med enhetschef Marika Högberg Bolling rörande 
verksamhet, mål och aktiviteter 

§ 81 Rappmtering av avvikelser under maj -augusti år 2013 

§ 82 Delårsbokslut per 31 augusti 2013 

§ 83 Redovisning av anmälningsärenden 

§ 84 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 85 Delge restaurang Greken på hömet vaming enligt 9 kap. 17 § andra stycket 

§ 86 Redovisning av synpunkter i samband med delårsbokslut per 31 augusti 2013 

§ 87 FötTättuing, rappott och information Barnavårdsfårbundet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-10-01 

SN 2012/13 

Personlig assistans - Samtalsstund med enhetschef Ma rika Högberg 
Bolling 

Marika Högberg Bolling bö1jade arbeta som enhetschefför personlig assistans i 
maj 2012. 

LSS betyder: Lag om stöd och service till vissafimktionshindrade. 
LASS betyder: Lag om assistansersällning. 

Verksamheten har totalt 50 anställda, 25 på heltid och 25 på deltid. Alla är 
anställda i socialförvaltningen. Anställda somjobbar deltid kan arbeta heltid med 
att ha två bmkare. Till exempel en bmkare på mer tid och en annan på mindre tid. 

Personlig assistans består av fyra grenar: l) LASS, som är beslut från 
Försäkringskassan, 2) Beslut enligt LSS som är biståndsbedömt beslut upp till20 
tinnnar, 3) Avlösm·service och 4) Ledsagarservice. 

Personlig assistans har 30 bmkare. Varav 17 stycket med LASS beslut, 4 stycken 
med LSS beslut och 9 stycken som har avlösarservice och/eller ledsagarservice. 

För att få något av de fyra ovan uppräknade besluten måste man tillhöra en 
personkrets. Personkretsarna är uppdelade i tre kategorier. l) autism/utvecklings
störning. 2) fårvärvad hjärnskada i vuxen ålder och 3) varaktigt psykiskt och/eller 
fysiskt funktionshinder. Till personla·ets l och 3 är det både bmn och vuxna och i 
personkrets 2 är det bara vuxna personer. Största gruppen som har insatser fi·ån 
Håbo konnnun är personlG'ets 2. Den vanligaste orsaken till förvärvad hjärnskada 
är stroke. Har man fyllt 65 år går det inte att söka för LASS eller LSS, den person
kretsen hamnar då inom äldreomsorgen. 

Fråga om Försähingskassan? 

Försähingskassan har blivit striktare vid sina behovsbedönmingm· av grundlägg
ande behov och därfår också hårdare till att bevilja assistansersättning. V miannat 
år omprövar också Försäkringskassan sina beslut om assistansersättning. Marika 
säger att behoven inte har minskat men att Försäkringskassan har blivit tuffare till 
att bevilja ersättningen enligt LSS. 

Som bmkare har man stor rätt att påverka sin assistentinsats. Rekrytering av 
assistenter kan se mycket olika ut. Brukare får, om de vill, vara med och påverka 
vem som rekryteras till deras omsorgsbehov. 

Fråga om utbildning? 

Verksamheten har stående utbildningar som måste erbjudas till alla som anställs 
som personliga assistenter. Dels är det läran om ergonomi och dels lättare 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-10-01 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 79 SN 2012113 

medicinlära. V ericsamheter har nära samarbete med habiliteringen och med 
Strokefåreningen i Håbo kommun. Likaså har verksamheten ett nära samarbete 
med sjukhus kring epilepsi. 

Fråga om privata utförare? 

I Håbo kommun är det cirka 12-15 brukare som har privat utförare. Marika 
berättar också om bestämmelsen att det är kommunen som administrerar och 
betalar ut sjuklöner när assistenter hos privata assistansföretag är sjuka. Det är en 
utgift säger Marika, som känns mycket märklig. De privata företagen fakturerar 
kommunen och bilägger tidrapport Marika har infört rutinen att även lönespeci
fikation ska biläggas fakturan som underlag. Bakgrunden till detta system är att 
LASS från Försäkringskassan inte täcker sjuklönedelen. I och med denna regel 
betyder det också att det kring en brukare finns två huvudmän. 

Fråga om hur vanligt det blir med konflikter mellan brukare och assistenter? 

Marika berättar att det kan förekomma men är ytterst sällsynt. När brukare och 
assistent kommer i !clinch med varandra brukar det i de allra flesta falllösas 
genom ett samtal. I de fall samtal inte fungerar får brukaren en ny assistent. 

I verksamheten finns det två gruppledare som har ansvar att sköta det operativa, 
bland annat är det schemaläggning och vikarietillsättning. 

Verksamheten har två typer av arbetsplatsträffar, den stora och den mindre. Den 
stora, då alla anställda assistenter deltar, genomförs en gång per kvartal. Då 
diskuterar man i huvudsak de övergripande verksamhetsfrågoma. På den mindre 
assistentmötet diskuteras var och ens egna arbetssituation, det arbete som utförs 
nära brukaren. Det kan bland annat röra sig om, ifall man gör på rätt sätt och att 
man gör rätt saker. Sen finns också att brukaren själv talar om och ger feedback på 
hur arbetet utförs. För de brukare som inte kan tala för egen sak finns då ett nära 
samarbete med närstående som meddelar. När det gäller barn som har personlig 
assistent jobbar verksamheten mycket nära föräldrarna. 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar för samtalsstunden och för informationen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §80 

Information från socialchef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-10-01 

Socialchef och förvaltningschefför skolförvaltningen konnner att skriva 
fram ett ärende till sina respektive nänmder. Det gäller 7-8 boende på 
Biskops-Arnö för ensamkommande flyktingbam i gynmasieålder. 

Ekolslcrog i Ekolssund som är ett transitboende för flyktingar har tagit emot 
fem flyktingbam som Håbo kommun har fått anvisningsbeslut på ifrån 
Migrationsverket. 

Rickard Lant, chef för Kämpeverksamheten ute på Biskops-Arnö kommer 
under en tid att också vikariera som chef för Sjövägens gruppboende ute på 
Biskops-Arnö. 

Socialnämndens arbetsutskott kommer den 29 oktober att sammanträde hos 
Daglig verksamhet på Kalmarvägen och samtidigt få en visning av 
verksamhetens lokaler som är under renovering. 

Enköping lasarett har polisanmält Håbo kommun för brott mot 
begravningslagen. Socialchef forklarar att dels kunde gravsättning inte 
genomföras fön-än obduktionen blev klar och dels valde förvaltningen att 
invänta att de anhöriga skulle orka med en gravsättning. Av dessa orsaker 
har den avlidne blivit kvar på Enköpings lasarett. 

Attendas äldreboende på Pornona relcryterar efter ny chef. I avvaktan på ny 
chef är det två sjuksköterskor som ansvarar för vaTdera två plan. 

Beslut 

l. Socialnänmden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2325 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-10-01 

SN 2012/24 

Rapportering av avvikelser under maj- augusti år 2013 

Sammanfattning 
Under maj till augusti har 258 avvikelser rappmieras in. Av dem svarar 
fallavvikelsema för 51 %, fel i läkemedelshanteringen för 3 5 % och övriga 
avvikelser för 12 %. Fyra avvikelser har skickats till andra vårdgivare och vi 
har mottagit en avvikelse från annan vårdgivare. 

Beslutsunderlag 
Rapportering av avvikelser under maj- augusti år 2013, nr SN 2013.2190. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-12, nr SN 2013.2199. 

Beslut 

l. Socialnänmden beslutar att godkänna rappmien. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Enhetschefer Vård och omsorg 
V erksarnhetschef Pornona hus 2, Attenda 
Enhetschef Grannvård 
Enhetschef Rindlags 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2326 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-10-01 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 82 

Delårsbokslut per 31 augusti 2013 

Sammanfattning 

SN 2013/3 

Socialnämnden redovisar en prognos på ett underskott om 3 856 tkr. 

Inom myndighetsenheten har personalomsättningen varit hög och periodvis 
saknar vi personer på befattningar som socialselcreterare. Biträdande enhets
chef för barn och ungdom är internrekryterad och nytillträdd chef finns nu på 
plats. Arbetssituationen är på grund av den stora personalomsättningen 
besvärande och personalen arbetar med akuta åtgärder samtidigt som 
verksamhetsutvecklingen blir lidande. 

Nedan ges en redogörelse över de större avvikelserna från budget; 
Kostnaderna får kommunal hemtjänst är högre än budgeterat då kostnaderna, 
främst i fmm av personal, inte ryms i den intäkt som erhålls för utförda 
insatser. Kostnaderna för köp av privat hem1j änst är också något högre än vad 
som budgeterats. 

Inom hemsjukvård har personalförstärkning gjmis, men inte i den planerade 
omfattningen vilket medför att verksamheten redovisar ett mindre underskott 
än vid tidigare prognos. Korttidsboendet för äldre rymmer 12 platser på helår, 
budget är lagd utifrån 8 platser från och med april, vilket medför en kostnads
ökning. 

Särskilt boende Solängen kommer inte att öppna den tredje avdelningen 
under år 2013, vilket ger en kostnadsbesparing då personal inte tillsätts fåiTän 
år 2014. 

Platser inom särskilt boende behöver inte köpas då platser finns i kommunen, 
kostnaderna för köp bedöms därför bli lägre. 

LSS-boendet på Dalvägen är försenat och kmrnner inte att starta under år 
2013, verksamheten redovisar ett överskott. 

LSS-boende Sjövägen har högre kostnader för personal än budgeterat. 

Kostnaderna får daglig verksamhet LSS är högre än vad som budgeterats, 
både för köpt tjänst samt verksamhet i kommunal regi. 

Inom arbetsmarknadsåtgärder finns ett minskat nyttjande vilket medför en 
kostnads besparing. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-10-01 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 82 SN 2013/3 

Kostnader för färdtjänst bedöms bli högre än budgeterat vilket beror både på 
ett förändrat resande i och med nya riktlinjer, men även förändrade 
individbehov. 

Kostnadema för institutionsplaceringar, både för vuxna och bam och unga, 
bedöms bli högre än budgeterat. Jämfört med tidigare prognos är detta en 
försämring till följd av att placeringar har tillkommit. 

Kostnadema för försäljningsstöd har successivt minskat hittills under året. 
Verksamheten bedömer därför att kostnaden blir lägre än budgeterat. 

Ett antal åtgärder har vidtagits i förvaltningen för att minimera nämndens 
underskott, bland annat: 

• Återhållsam vikarietillsättning. 

• Vakanta tjänster som inte tillsätts. 

• Minskat innehav av bilar. 

Detta arbete kommer givetvis att fmisätta och förvaltningen kommer att göra 
allt som är möjligt för att minska underskottet utan att det hotar rättssäker
heten. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning, nr SN 2013.2262. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-25 nr SN 2013.2327. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet per 31 augusti 2013 samt 
åtgärdsplan för budget i balans och överlämnar detta till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2013-10-01 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 83 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SN 2013/1 

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

Beslutsunderlag 

- Förteckning över anmälningsärenden, nr 2013.2241. 

Beslut 

l. Socialnänmden noterar redovisade handlingar och lägger förteckningen 
till akten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-10-01 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 84 SN 2013/1 

Redovisning av delegationsbeslut 

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

Följande redovisas 

Socialnämndens biståndsutskotts ordförande redogör muntligt till 
socialnämnden om biståndsutskottets protokollförda myndighetsbeslut 
från sammanträdet den 2013-09-23. 

Delegations beslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda för perioden 
2013-08-19-2013-09-17, avseende ensam kommande barn, flyktingar, 
fard~änst, familjerätt, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt 
insatser, bistånd enligt LSS, LASS och SoL. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten är 
delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnamnden 

SN § 85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-10-01 

SN 2013/30 

Delge restaurang Greken på hörnet varning enligt alkohollagen 
9 kap. 17 §andra stycket 

Sammanfattning 
En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en eriman 
eller i allvarligare fall eller vid upprepade övetträdelser, en varning om 
denne inte uppfyller de krav som gäller enligt alkohollagen. 

Varning bör komma ifråga som en följd av överträdelser som är allvarliga. 
Det kan röra sig om personlig lämplighet, servering av underårig eller 
överservering. Om en tillståndshavare tilldelas en varning och gör sig 
skyldig till en ny förseelse som inte endast är bagatellattad eller underlåter 
att rätta till missförhållanden som föranlett varning, bör man överväga att 
dra in tillståndet. 

Restaurang Greken på hörnet, JMJ Restauranger HB, har vid upprepade 
tillfåll en, enligt ett urval av polisrapporter (daterat 25 augusti, 7 september 
och 8 september), inte haft ordningsläget under kontroll. Det har ofta 
förekommit överservering och gästerna har haft en hög berusnings grad. 
Detta har resulterat i omhändettagande av mycket berusade personer, 
oroligheter inne på krogen och misshandel utanför krogen. 

Förvaltningens bedömning 
Ovanstående händelser representerar inte en ansvarsfull alkoholservering. 
Mot bakgrund av tillståndshavarens bristande lämplighet rekommenderar 
förvaltningen att socialnämnden ger restaurang Greken på hörnet en 
varmng. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-24, m SN 2013.2310. 

Beslut 

l. Socialnänmden beslutar i enlighet med alkohollagens 9 kap 17 § andra 
stycket, att ge tillståndshavaren för Restaurang Greken på hörnet en 
varning. 

Beslut expedieras till: 
Restaurang Greken på hörnet, JMJ Restauranger HB 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 86 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-10-01 

SN 2010/107 

Redovisning av synpunkter i samband med delårsbokslut per 
31 augusti 2013 

Sammanfattning 
En enhetlig rutin har skapats får att säkerställa att alla de tankar om 
kommunens verksamheter som dagligen kommer in från kommuninvånama, 
tas tillvara. 

Synpunktshanteringen syftar också till att ge de politiska nämndema en 
återkoppling på hur brukare och allmänhet reagerar på fårändringar och 
beslut som görs under ett budgetår. Informationen kan ligga till grund för 
diskussioner inför kommande budgetår. 

För att möjliggöra en rapportering som visar på totalt inkomna synpunkter 
per budgetår, redovisas inkomna synpunkter, ideer och fårslag frånjanuari
augusti i samband med delårsbokslutet och frånjanuari-december samtidigt 
med årsbokslutet/årsredovisningen. Synpunkter registreras som klagomål, 
förslag eller beröm. 

Beslutsunderlag 
Rapport för perioden 2013-01-01 -2013-08-31, m SN 2013.2293. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-20, m SN 2013. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisning av synpunkter får 
perioden 2013-01-01-2013-08-31. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2362 
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KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 87 

Förrättning, rapport och information 

Kommande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-10-01 

SN 2011/20 

Ordförande presenterar en inbjudan fi·ån Knivsta kommun, som den 
17 oktober 2013 anordnar en konferens med rubriken: 

Kan vi gemensamt mellan våra kommuner utveckla integrationen i 
samhället? 

Per-O lofThorsbeck (S), Ingrid Andersson (S), Marie Nordberg (MP) 
och Bo Johnson (M) anmäler sig till att deltaga på konferensen. 

Rapport 
Carina Lund (M) redogör och informerar nämnden om informations
dagen den l O september 2013 anordnad av BRIS akademin: 

- C hatta med Soc- informationsdag om c hatt för barn och ungdomar. 

Information 

Gunilla Gustavsson (S), ledamot i Uppsala läns bamavårdsförbund, som repre
sentant från Håbo kommun informerar nämnden om att Bamavårdsförbundet i 
Uppsala i år hade 136.000 kronor att dela ut till sökande för att få en Guldkant i 
tillvaron. Från Håbo kommun var det sex stycken som sökt, fem av dom fick 
bidrag som bland annat användes till besök på High ChapalTal och Skansen. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att Per-OlofThorsbeck (S), Ingrid Andersson (S), 
Marie Nordberg (MP) och Bo Johnson (M) deltar på konferensen i Knivsta. 

2. Socialnämnden tackar Carina Lund (M) för informationen. 

3. Socialnämnden tackar Gunilla Gustavsson (S) för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2366 
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