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KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 90 

Information från socialchef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-11-05 

Lokalfrågan vad gäller att frigöra kontorsmm i kommunhuset, bemanna kontot·smm i 
Landstingshuset samt imätta nya kontorsrum i före detta kotttidsboendet är ännu inte 
fårdigbehandlat och beslutat. Arbete pågår tillsammans med övriga förvaltningar. 

Socialcheferna i länets kommuner tillsammans med försäkringskassan kommer att 
föreslå styrelsen för landstingets samordningsförbund att finansiera ett nytt så kallat 
plattformsarbete för att arbeta med gruppen sjukskrivna utan sjukpengar. 

Inspektionen för vård och omsorg har meddelat Håbo kommun att dom kommer hit 
den 3 december 2013 för att göra en inspektion. För att granska om kommunen 
uppfyller kraven i lagstiftningen avseende avvikelsehantering och hanteringen av lex 
Sarah rappotter inom äldreomsorgen. 

Socialchef redogör för mötet med Länsstyrelsen gällande flyktingmottagande. 
Länsstyrelsen har fått sina länstal varav Håbo kommun bör ta emot 71 stycken 
personer. Håbo kommun har liksom övriga kommuner i storstadsområden svårt att få 
fram lägenheter till så många personer. Socialchef informerar också nämnden om att 
Håbo kommun nu har hytt en villa i skokloster för en flyktingfamilj. 

Räddningstjänsten kommer vmt tredje år att genomföra utbildningar ibland mmat 
h j ärt- och l ungräddning till alla Hå bo kommuns anställda med bötjan år 2014. 

Socialförvaltningen tillsammans med Landstinget, Primärvården i Håbo samt 
Frivårdsmyndigheten i Uppsala kommer att hålla Öppet hus den 14 november 2013 i 
kommunhuset för att samtala om riskbmk och missbmk. 

Håbo kommun kommer från mitten av december att påbötja samarbete med 
Brottsofferjouren i Uppsala-Knivsta. BOJ Uppsala-Knivsta kommer att till december 
nämnden lämna in en ansöka om föreningsbidrag. Brottsoffetjouren kommer även 
besöka nämnden i december. Socialchefhar skrivit brev till Brottsoffetjouren i 
Enköping-Håbo med uppmaning om återbetalning av resterande del av förenings
bidraget dom erhöll för år 2013. 

Färdtjänstkunder och taxi har fått fel information i det infotmationsblad som lämnas 
gällande lägsta procentsats av taxameterbeloppet. Fel har stått 35% rätt ska vara 25%. 
Förvaltningen arbetar nu med att rätta till felet för dom berörda fårdtjänstkunderna. 

Socialförvaltningen ska tillsammans med bildningsförvaltningen söka finansiering hos 
Samordningsförbundet till projekt kring barn fi·ån 16 -19 år som inte har gått på 
gymnasiet. 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr2013.2696 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-11-05 

Socialnamnden 

JUSTERARE 

SN § 91 SN 2012/21 

Förslag att ta bort avgift på hjälpmedlet handdator-mobiltelefon 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2012-12-17 § 137 om avgift på hjälpmedlet 
kombinerad handdator-mo biltelefon. En avgift på l 00 kronor per månad 
med halvårsdebitering på 600 kronor. 

Ärendebeskrivning 
En handdator är ett hjälpmedel med funktioner som stödjer minne, 
planering, struktur av aktiviteter och tidsuppfattning. Det är en anpassad 
produkt med enkla och tydliga funktioner för personer med stora svårigheter 
inom dessa områden. 

Förvaltningens bedömning 
Anledningen till införandet av en avgift ror kombinerad handdator-mobil
telefon var att förvaltningen ansåg det rimligt att individen betalar för 
telefondelen eftersom man får handdator förskrivet på grund av sitt behov. 

A v giften blev aldrig verkställd. Anledningen till detta är att de personer som 
är berörda valde att lämna tillbaka sitt hjälpmedel då de inte ekonomiskt 
skulle klara att betala avgiften. Det innebär att de blev utan det kognitiva 
stöd de vant sig vid och blev istället mer beroende av annan hjälp. 

Med hänsyn till ovanstående föreslår därför förvaltningen att avgiften for 
kombinerad handdator-mobiltelefon tas bort. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-15, nr SN 2013.2507. 
- Utdrag, sid 14 ur riktlinjer, daterad 2012-05-21, m SN 2012.1065. 
- Fullmäktiges beslut 2012-12-17 § 137 
- Socialnämndens beslut 2012-10-02 § 101 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att föreslår kommunfullmäktige att ta bort 
avgift för kombinerad handdator-mobiltelefon. 

2. Socialnämnden beslutar, förutsatt fullmäktige beslut, att riktlinjer med 
datering 2012-05-21 upphör att gälla från och med 2014-03-10. 

3. Socialnämnden beslutar, förutsatt fullmäktige beslut, att riktlinjerna 
uppdateras med nytt datum 2014-03-11 och att dessa gäller från och med 
2014-03-11 och tills vidare. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBES1YRKNING Nr2013.2698 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-11-05 

SN 2012/5 

Förslag om att införa ytterligare en nivå på avgift/taxa, benämnd 
enklare fotvårdsbehandling 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2013-03-25 § 5 om ny avgift/taxa för fotvård. Nya 
taxan höjdes ti11360 kronor per behandling. 

Ärendebeskrivning 
En hel fotvårdsbehandling a 360 kronor består av fotbad, fot status, 
rådgivning och behandling. Regelbunden fotvård är viktigt, dels för den 
som har diabetes men också för de allra flesta äldre. 

Förvaltningens bedömning 
Fotvårdens uppdrag är att erbjuda fotvård av god kvalite som är tillgänglig 
för äldre personer och för personer med diabetes. 

Det finns personer som inte har behov av eller kan tillgodogöra sig en hel 
fotvårdsbehandling på grund av olika tillstånd. En sängliggande eller svårt 
rörelsehindrad person som aldrig belastar sina fötter har ibland inte behov 
av en hel behandling. För den målgruppen är en lägre taxa motiverad. 

Förvaltningen föreslår därför att ytterligare en nivå på taxa införs til1200 
kronor, benämnd enklare fotvårdsbehandling. Målgruppen som avses att få 
en enklare fotvårdsbehandling är de personer som är svårt rörelsehindrade 
och är rullstolsburna eller sängliggande. Det ska alltid vara fot terapeuten 
som bedömer och beslutar om vem som har rätt till en enklare fotvårds
behandling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-16, nr SN 2013.2519. 

- Fullmäktiges beslut 2013-03-25 § 137 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att föreslå fulhnäktige att inilira ytterligare en 
nivå på taxa för fotvård till 200 kronor per behandling, benämnd enklare 
fotvårds behandling. 

2. Socialnämnden beslutar, förutsatt fullmäktiges beslut, att det är fot 
terapeuten som bedömer och beslutar vem som är berättigad till en 
enklare fotvårds behandling. 

3. Socialnämnden beslutar, förutsatt fullmäktiges beslut, att nya taxan ska 
gälla från 2014-03-11 och tills vidare. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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Socialnamnden 

SN § 93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-11-05 

SN 2013/20 

Yttrande rörande medborgarförslag om kostnadsfri ledsagning 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade 2013-03-25 §l ett medborgarförslag 
rörande kostnadsfri ledsagning för personer som ingår i LSS personkrets 
nurmner 3 samt för personer äldre än 65 år med behov av ledsagning till 
socialnämnden för beredning. 

Förvaltningens bedömning 
Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har 
personer som tillhör lagens personkrets rätt tillledsagarservice om man 
behöver sådan hjälp i sin livsföring och behovet inte tillgodoses på annat 
sätt. 

Rätten tillledsagarservice omfattar samtliga personkretsar i LSS, det vill 
säga: 

l§ 
Denna lag innehåller bestämmelser om insatserför särskilt stöd och särskild 
service åt personer 
l. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 
2. med betydande och bestående begåvningsmässigl fimktionshinder efter 

lyärnskada i vuxen ålderföranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 
3. med andra varaktigafYsiska e/lerpsykiskafimktionshinder som uppenbart 

inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande 
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av 
stöd eller se1~•ice. 

Om man behöver insatsen är den kostnadsfri vilket fi·amgår av§§ 18-21 
LSS. Det betyder att kommunen inte kan fatta beslut om att införa detta, 
eftersom det redan är reglerat i lagstiftningen. 

Om man inte har rätt till insats enligt LSS för att man inte tillhör person
kretsen eller av andra skäl, kan det bli aktuellt med ledsagning enligt 
Socialtjänstlagen (SoL). För insatser enligt SoL får kommunen ta ut en 
avgift. A v giften för ledsagning är idag l 00 kronor per timma. 

Konnnunfullmäktige har i samband med beslut om budget för år 2014 
beslutat att anslå l 00 000 kronor för att införa kostnadsfri ledsagning enligt 
SoL från och med år 2014. 

Ett regelverk kring hur de1111a ledsagning ska utfotmas kommer att arbetas 
fram av Idrvaltningen för beslut i social-nämnden den 28 januari 2014. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2701 
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Socialnämnden 

SN § 93 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-11-05 

SN 2013/20 

Tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-23, nr SN 2013.2583. 
Kommunfullmäktiges beslut, daterad 2013-03-25 § l. 
Medborgarförslag, daterad 2013-02-09. 

Beslut 

l. Socialnämnden godkänner förvaltningens yttrande rörande medborgar
förslag om kostnadsfri ledsagning och överlämnar yttrandet till 
kommunfullmäktige. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-11-05 

SN 2012/32 

Yttrande rörande motion om införande av rutiner för att 
förebygga att barn vräks 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade den 2012-06-11 § 83 en motion från 
Folkpartiet, Tomas Alm (FP) och Håkan Welin (FP) angående införande av 
rutiner för att förebygga att bam vräks till socialnämnden för beredning. 

Ärendebeskrivning 
I motionen uttrycks att kommunfullmäktige ska uppdra åt socialförvalt
ningen att ta fram planer, rutiner och riktlinjer för: 

• Uppsökande verksamhet riktad till hemlösa personer. 

• Plan för arbete mot hemlöshet. 

• Rutiner för förebyggande arbete av vräkning bland barnfamiljer. 

• Samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar för övergripande strategi. 

• Samverkan med frivilligorganisationer i enskilda ärenden. 

Förvaltningen tolkar detta som att motionens syfte är något bredare än att 
just förebygga att barn vräks. 

Förvaltningens yttrande 
Om en familj/person inte betalar sin hyra och därmed får en hyresskuld har 
hyresvärden en skyldighet att underrätta socialnämnden om detta förhållande. 
Dessa undetTättelser sker skriftigt och innan ansökan görs till 
kronofogdemyndigheten. Systemet fungerar i denna del på att bra sätt. 

När en sådan undenättelse kommer in till socialförvaltningen så skickas ett 
brev till den person/familj som är berörd. Vi informerar i brevet om att vi fått 
kännedom om att man riskerar avhysning och att man är välkommen att 
kontakta socialförvaltningen om man önskar hjälp med att reda upp sin 
situation. Om det rör sig om en barnfamilj och familjen inte tar en aktiv 
kontalet så tar socialförvaltningen en kontakt när vi får besked om avhysnings
datum från kronofogdemyndigheten. 

Statistik från kronofogdemyndigheten när det gäller bam i Håbo kommun 
som berörts av verkställda avhysningar. 

2008 sju bmn 
2009 noll bam 
2010 två bam 
2011 noll barn 
2012 noll barn 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2013.2702 
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Socialnämnden 

SN § 94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-11-05 

SN 2012/32 

l varje fall de senaste fyra åren är således avhysning av barn att betrakta som 
en mycket ovanlig händelse i Håbo kommun. Förvaltningen ser därför inte 
att det finns någon anledning att arbeta fram någon annan rutin än den som i 
praktiken används idag och som beskrivits ovan. 

När det gäller hemlösa personer är bedömningen att det idag finns ett l O-tal 
personer i Håbo kommun som saknar en fast bostad. Man sover hos 
kompisar och det har också förekommit att man sovit i bil och i husvagn. 
Det förekommer att man blir osams med kompisar och då vänder sig akut 
till socialförvaltningen som då vanligen erbjuder ett boende på vandrarhem. 
Det har också förekommit att socialförvaltningen inte erbjuder någon akut 
lösning, till exempel för att man bedömts ha egna medel att bekosta ett 
boende på vandrarhem. De personer som idag är bostadslösa är redan kända 
hos förvaltningen. Förvaltningen anser att det inte finns anledning att bygga 
upp en organisation för uppsökande verksamhet. I förvaltningen finns en 
fåltcoach för vilken en del av uppdraget är att ansvara för de sociala 
lägenheterna vad gäller hyresinbetalningar och störande beteende. Genom 
detta arbete hoppas förvaltningen att avhysningar kan undvikas i så stor 
utsträckning som möjligt. 

När det gäller samverkan med frivilligorganisationer är det en förutsättning 
att den enskilde vill ha ett sådant samarbete. På ett mer övergripande plan 
strävar vi efter ett gott samarbete med alla frivilligorganisationer. Vad 
frivilligorganisationerna skulle kunna bidra med när det gäller att förhindra 
avhysning av barnfamiljer och andra är dock svårt att se. 

I motionen uttrycks att "H åbo kommun är en av de kommuner som inte har 
rutiner i detta sammanhang". Enligt förvaltningens mening finns det 
rutiner, dock inte skriftliga sådana. Förvaltningen kommer att teckna ner 
dessa rutiner så att de också finns i skrift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-22, m SN 2013.2573. 
Kommunfullmäktiges beslut den 2012-06-11. 
Motion från Folkpartiet. 

Beslut 

l. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till socialförvaltningens yttrande. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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SN § 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-11-05 

SN 2013/31 

Socialnämndens plan för intern kontroll för år 2014 

Sammanfattning 
Syftet med en intern kontrollplan är att med en rimlig grad av säkerhet 
kmma uppnå: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 

Med den interna kontrollen så säkrar man bland annat att lagar, 
bestämmelser och överenskommelser efterlevs. En annan viktig del är att 
skydda personal och ansvariga politiker fi·ån oberättigade misstankar 
samtidigt som den in tema kontrollen bidrar till att trygga konmmnens 
tillgångar och förhindra förluster. 

Enligt Kommunallagen 6 kap 7 § har nämnden också ett ansvar för att tillse 
att den interna kontrollen är tillräcklig. 

I föreliggande förslag till intern kontrollplan finns följande åtta rubriker 

Händelse/granskningsområde 
Här redovisas ett antal händelser som förvaltningen bedömt att det finns en 
risk för att de ska inträffa samt ett antal 01måden som är viktiga att följa upp 
för att säkra en god kvalitet. 

Sannolikhet 
En bedönming mellan l och 4 har gj01ts över hm sannolikt det är att en viss 
oönskad händelse ska inträffa 

l =Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå. 
2 = Risken är mycket liten att fel ska uppstå. 
3 = Det finns risk för att fel ska uppstå 
4= Det är mycket troligt att fel ska uppstå. 

Skada 
En bedömning mellan l och 4 har gj01ts över hm stor påverkan blir på 
verksamheten om fel uppstår 

l = Påverkan är obetydlig får olika intressenter och kommunen. 
2 = Påverkan uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen. 
3 = Påverkan uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen 
4 = Påverkan är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2713 
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Socialnämnden 

SN § 95 

Metod 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-11-05 

SN 2013/31 

Här redovisas vad som görs om fel uppstår och på vilket sätt vissa områden 
granskas. 

Frekvens 

Här redovisas hur ofta åtgärden genomförs. 

Förebyggande 

Här redovisas på vilket sätt förvaltningen arbetar med att förebygga att fel 
uppstår. 

Ansvarig 

Under denna rubrik redogörs för vem som är ansvarig för att förebygga och 
följa upp ett fel och att granska ett visst område. 

Rapport till 

Till vem man rappmierar en avvikelse eller en uppföljning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-22, nr SN 2013.2572. 

- Plan för intern kontroll, daterad 2013-10-22, m SN 2013.2570. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till intern 
kontrollplan för år 2014 och anmäla denna till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 

SN § 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-11-05 

SN 2013/4 

Budget och mål år 2014 samt plan 2015-2016 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tillsammans med ekonomikontoret arbetat fram intern
budget och mål för 2014. Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-10 § 43, 
att tilldela socialnämnden en ram om 240 225 tkr. 

Ärendebeskrivning 
I ramtilldelningen finns i huvudsak följande förändringar jämfört med 
budget för 2013 

• Utölming med 1,0 sjukgymnast alt. Arbetsterapeut och ökade kostnader 
för tekniska hjälpmedel. 

• Volymökningar inom hemtjänsten och anpassning till LOV, lagen om 
valfrihet. 

• Utökning med 0,5 årsarbetare inom socialpsykiatri. 

• Utökning inom daglig verksamhet på grund av fler deltagare. 

• Förvaltningen har kompenserats för ett ökat resande med färdtjänst. 

• Utökning med 2,0 sjuksköterska inom hemsjukvården. 

• Utölmingen med 1,0 biståndsbedömare på grund av ökad volym och 
förändrat regelverk 

• Medel för start av demensteam. 

• Medel har tillförts för gratis ledsagning enligt socialtjänstlagen, SoL. 
Förvaltningen kommer att återkomma med ett regelverk kring detta till 
socialnämnden i januari. 

I arbetet med internbudgeten har förvaltningen gjort ett antal ompriori
teringar i budget vilket framgår av materialet. Det innebär bland annat att 
det finns utrymme att förstärka förvaltningsorganisationen med 2,0 
årsarbetare avdelningschef fi·ån den l maj 2014 avseende stöd till 
funktionsnedsatta och stöd till äldre. Från den l maj kommer också att 
finnas 0,5 årsarbetare som kommunikatör, vilken kommer att vara anställd 
på heltid av kommunstyrelsen men arbeta motsvarande en halvtid mot 
socialförvaltningen. 

I budget finns också medel avsatt för utökning med 0,5 årsarbetare som 
handläggare på överfönnyndamämnden. Medel motsvarande detta bör 
därför omfördelas mellan socialnämnden och överförmyndamämnden. Det 
belopp som ska omfördelas beräknas till235 tkr 
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I budget är också finansierat start av nytt boende, LSS, på Dalvägen. Denna 
start är tidigarelagd från augusti till februari beroende på att bostädema blir 
klara tidigare än vad som förut aviserats. Detta finansieras genom att 
brukare som vi idag köper boende för på arman mi flyttar hem. 

För att rymma verksamheten inom den tilldelade budgetramen har starten av 
solängens avdelning tre och fyra flyttats fram. Avdelning tre beräknas nu 
starta den l september 2014 och avdelning fyra i januari 2015. 
Bedömningen i nuläget är att detta är möjligt men naturligtvis kommer 
förvaltningen löpande att följa efterfrågan på särskilt boende. 

Den kommunala hemtjänsten har tilldelats en budget motsvarande 4 860 tkr 
och bedöms för 2014 inte redovisa underskott. 

Ett antal besparingar kommer att genomföras under 2014, bland annat: 

• Lokaler för daglig vetbarnhet på Hornvägen har sagts upp. 

• En tjänst som utvecklingsledare blir vakant den l maj och kommer inte 
att återbesättas. 

• För år 2014 föreslår förvaltningen samma mål som år 2013. Dock har ett 
antal strategier som gällde år 2013 tagits bort och föreslås ersättas med 
nya. 

De nya strategierna är: 

Iförhållande till målet "Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och 
andra aktörer ska stödet till barn och unga utvecklas" 

• Ungdomsteamet ska genom sin närvaro i kommunens skolor utveckla 
metoder som ökar elevens närvaro i skolan och bedriva ett aktivt arbete 
med bland annat attitydfrågor. 

• Antalet genomförda samordnade individuella planer inom onn·ådet barn 
och unga ska öka under 2014. 

• Ungdomsteamet och Nakterhuset ska tillsannnarrs utveckla insatser till 
stöd för ungdomar som använder droger. 

• KRAFT-möten som metod i verksamheten ska utvecklas. 

Iförhållande till målet "Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens 
samtliga verksamheter" 

• Verksamheten på Biskops-Arnö fortsätter att utveclda arbetet med att 
individanpassa sin verksamhet för varje elev. 
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• Genom kompetensutveckling ska personalens kunskapsnivå i daglig 
verksamhet öka for att ge deltagama bästa möjliga fomtsättningar till 
utveckling. 

• Till vmje mål finns ett antalnyckelindikatorer som syftar till att mäta att 
f<irvaltningens m·bete är på väg åt rätt håll. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-30, nr SN 2013.2648. 

- Budget och mål år 2014, plan 2015-2016, nr SN 2013.2596. 

Beslut 

l. Socialnänmden beslutar att anta förvaltningens förslag till mål och 
internbudget for år 2014 

2. Socialnämnden foreslår att kommunfullmäktige beslutar att omfordela 
235 tla från socialnämndens budget till överförmyndarnämnden. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsens kansli 
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Sammanträdestider för socialnämnd och dess arbetsutskott för år 2014 

Ändrat till år 2014 är att arbetsutskottet bötjar sina sammanträden klockan 15:00 
istället for som tidigare klockan 13:00. 

Arbetsutskottet 

stopptid Kallelse Sammanträdesdag 
Sista dag att lämna ärenden Klar att skicka till arbets- Arbetsutskottet strutar klockan 15:00 
for beredning utskottet 
Torsdag 9 januari Tisdag 14 januari Tisdag 21 januari 
Torsdag 6 febmari Tisdag 11 februru·i Tisdag 18 februari 

Torsdag 13 mars Tisdag 18 mars Tisdag 25 mars 
Torsdag 10 april Tisdag 22 april Tisdag 29 april 
Torsdag 22 maj Tisdag 27 maJ Tisdag 3 J Ull! 

Torsdag 14 augusti Tisdag 19 augusti Tisdag 26 augusti 

Torsdag 11 september Tisdag 16 september Tisdag 23 september 

Torsdag 16 oktober Tisdag 21 oktober Tisdag 28 oktober 

Torsdag 20 november Tisdag 25 november Tisdag 2 december 

Socialnämnden 

Kallelse Sammanträdesdag, 
Klar att skicka till social- Socialnämnd startar klockan 18.00. Fönnöten strutar klockan 17:00 
nämnden 
Onsdag 22 januari Tisdag 28 januari 
Onsdag 19 februari Tisdag 25 februari 
Onsdag 26 mars Tisdag l april 

Onsdag 29 april Tisdag 6 maJ 
Onsdag 4 juni Tisdag lO J Ull! 

Onsdag 27 augusti Tisdag 2 september 

Onsdag 24 september Tisdag 30 september 
Onsdag 29 oktober Tisdag 4 november 
Onsdag 3 december Tisdag 9 december 

Ekonomiavdelningen aviserar följande datum: 
Månadsuppföljning för februari- tidigast klar119 mars. 
Månadsuppföljning för april- tidigast klart 19 maj 
Månadsuppföljning för oktober- tidigast 19 november 
Bokslut, sista beslutsdag for nämnd- den 27 februari 
Delårsbokslut 31/3, sista beslutsdag fOr nämnd- den 8 maj 
Delårsbokslut 31/8, sista beslutsdag för nämn- den 3 oktober 
Budget, sista beslutsdag för nämnd - den l O november 
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- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-23, m SN 2013.2582. 

Beslut 

l. Socialnämnden godkänner stopptid, utskick av kallelse och sammanträdesdag 
for dels arbetsutskott och dels for socialnämnd för år 2014 enligt redovisning. 

Beslut expedieras till: 
Berörda 
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Redovisning av anmälningsärenden till den 2013-11-05 

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

Beslutsunderlag 
- Förteckning över anmälningsärenden, nr 2013.2580. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar redovisade handlingar och lägger forteckningen 
till akten. 
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Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pänn som finns med 
vid sammanträdet. 

Följande redovisas 

Socialnämndens biståndsutskotts ordförande redogör muntligt till 
socialnämnden utskottets protokollförda myndighetsbeslut från 
sammanträdena 2013-10-03, 2013-10-04, 2013-10-10 samt 2013-10-22. 

Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda för perioden 
2013-09-17-2013-10-14, avseende ensam kommande barn, flyktingar, 
färdtjänst, familjerätt, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt 
insatser, bistånd enligt LSS, LASS och SoL. 

Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut gällande ansökan om tillfälligt 
serveringstillstånd får perioden 2013-01-01 -2013-10-15. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten är 
delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2719 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-11-05 

Socialnämnden 

SN § 100 SN 2011112 

Sveriges bästa socialtjänst 

Socialchefvisar för nämnden en artikel i Visions tidning om familjeteamets 
arbete med föräldrar som har kognitiva svårigheter. 

I Uppsala länfårföräldrar med kognitiva svårigheter stöd i föräldra
rollen genom samtalsgrupper. Med stödfi·ån SUF-kunskapscentrum 
har det flesta kommuner i länet nu startat. En av dem som var tidigt 
ute är H åbo kommun. 

Ungefår varannan vecka samlas mammor och två samtalsledare från 
Håbo kommuns familjeteam för att prata. Gemensamt för mannnoma i 
gruppen är att de har barn i tonåren. Samtalsledarna Monika Landberg 
och Mona Svensson ger stöd och uppmuntran till manunorna i deras 
föräldraskap. Gruppträffarna innebär också ett tillfalle för föräldrarna 
till gemenskap med andra mammor med samma problematik. Det man 
pratar om i gtuppen är bland annat stress, känslor och konflikthan
tering. Samtalen varvas med övningar. Mammoma själva säger att det 
är skönt att höra att de svårigheter man själv har upplevt som förälder 
även finns hos de andra deltagama, man är inte ensam. Alla deltagarna 
instämmer om att de blivit bättre föräldrar genom gruppen. 

Not: SUF stårfor Samverkan, utveckling och föräldraskap. J begreppet kognitiva svårigheter, 
ingår intellektuella begränsningar som utvecklingsstörning eller svag begåvning. Det inklu
derar även neuropsykiatriskafimktionsnedsättningar som exempelvis ADHD, ADD och 
Aspergers syndrom ochforvärvad hjärnskada. 

Håbo kommuns dagverksamhet på Kalmarvägen har renoverat alla rummen, 
må1at om i ljusa fårger och bytt till nya ljusa mattor. Dagverksamheten har 
också omorganiserat så att alla ytorna utnyttjas efter brukarnas behov. 

Resultatet av Socialstyrelsens brukarundersölming kommer att publiceras 
2013-11-13. Brukarundersölmingen är ett resultat av undersökning av äldres 
uppfattning av levaliten i hemtjänsten och i särskilt boende. 

Pomona, Håbos äldsta äldreboende har fyllt 20 år. Det firades med att 
Pornona bjöd in till öppet hus torsdagen den 24 oktober. Firandet inleddes 
med att Restamang Pornona serverade en jubileumslunch. Därefter hölls det 
tal, både av politiken och tjänstemän men också av de boende. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet. 
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Ledamot Håkan Welin amnäler intresse av att delta på föreläsning anordnat av 
Demensförbundet om Spänst med geriatrik och bättre ekonomi, att rehabilitera 
äldre är en samhällsekonomiskvinst den 2013-11-13. 

Ledamot Håkan Welin amnäler intresse av att delta på nya myndigheten IVO, 
Inspektionen för vård och omsorgs dag för information och dialog kring tillsyn 
av hälso-och sjukvård, socialljänst och LSS den 2013-12-03. 

Beslut 

l. Socialnämnden godkänner att Håkan Welin deltar på de två ovan nämnda 
förrättningarna. 
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