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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HÅBO Datum 
KOMMUN 2013-12-10 

Socialnämnden 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ sodalnämnden 

Sammanträdesdatum 2013-12-10 
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anslags uppsättande 2013-12-19 Anslaget tas ned efter 2014-01-09 
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f6r protokollet Socialförvaltningens kansli, Håbo kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HÅBO Datum 

KOMMUN 2013-12-10 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 105 Brottsoffe~jouren Uppsala-Knivsta besöker socialnämnden 

§ 106 Information fi·ån socialchef 

§ 107 Svar på motion fi·ån Carina Lund (m) om utökad valfrihet genom infarande 
av en LSS-peng 

§ l 08 Beslut om riktlinjer för biståndsbedönming enligt socialtjänstlagen för äldre 
och funktionshindrade 

§ 109 Budgetuppföljning, månadsuppföljning per oktober år 2013 

§ IlO Redovisning av delegationsbeslut 

§ III Redovisning av anmälningsärenden 

§ 112 Attesträttforår2014 

§ 113 Beslut om föreningsbidrag till Brottsoffe1jouren i Uppsala-Knivsta år 2014 

§ 114 Sveriges bästa socialtjänst 

JUSTERARE 
/:~--"'"' 

(.:/:y 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HÅBO Datum 
KOMMUN 2013-12-10 

Socialnämnden 

SN § 105 SN 2013/34 

Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta besöker socialnämnden 

Sammanfattning 

Håbo kommun är på väg in i ett samarbete med Brottsoffe1jouren Uppsala
Knivsta och har därför bjudit in BOJ: s ordförande Bengt Stranding och vice 
ordförande Ewa Ben Oulai att berätta om deras verksamhet och om hur dom 
jobbar. 

Brottsoffe~jouren har till Hå bo kommun lämnat in sin ansökan om 
föreningsbidragfor år 2014. Nämnden kommer att behandla ansökan 
på dagens sammanträde. 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar för infmmation. 

JUSTERARE EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3095 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HÅBO Datum 

KOMMUN 	 2013-12-10 

Socialnämnden 

SN § 106 

Information från socialchef 

• 	 Socialchef infmmerar om förvaltningens nya organisation som kommer 
att bö1ja gälla i maj år 2014. 

Nya organisationen, övergripande kommer att vara: 

En Förvaltningschef 

Fyra avdelningschefer 


l. Avdelning för stöd till funktionshindrade 
2. Avdelning för stöd till äldre 
3. A v delning för stöd till barn och unga 
4. Avdelning för stöd till vuxna 

• 	 Länsstyrelsen har fört dialog med Håbo kommun om att Håbo kommun 
ska utöka antalet mottagningsplatser till 7 asylsökande ensamkommande 
barn i stället för som idag, enligt avtal 3 stycken asylsökande platser. 
Socialchef framför att det är fördel att teckna nytt avtal och ha kontroll 
på mottagandet, än att inte teckna avtal och i stället bli tvångsanvisade 
och inte ha kontroll. 

• 	 Håbo kommun planerar att starta ett eget HVB-hem på Biskops-Arnö 
när Sjövägens boenden har flyttat från Biskops-Arnö och in i sina nya 
gruppbostäder på Sjövägen. 

Beslut 

l. 	 Socialnämnden tackar för infmmationen. 

JUSTERARE

0 l ,){Jt 
EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3096 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-12-10 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 107 SN 2013/24 

Svar på motion från Carina Lund (m) om utökad valfrihet genom 
införande av en LSS-peng 

Sammanfattning 
I en motion som behandlades av kommunfullmäktige den 2013-06-1 O § 55, 
föreslår Carina Lund (M) att: 

• En utredning tillsätts i syfte alt omfördela dagens LSS medel för daglig 
verksamhet till att bli en LSS-peng där aktuella personer själva kan 
välja vem som skall /yälpa dem i utveckling av sin dagliga verksamhet. 

I motionen fareslås vidare att detta införs senast första halvåret 2014. 

Förvaltningenstollming av motionens innebörd är att motionären i forsta 
hand har en önskan om att det ska finnas en valmöjlighetför personer som 
beviljats insatsen daglig verksamhet enligt LSS. Man ska kunna välja 
kommunen som utförare eller en privat utförare. 

Valfrihet inom området kan skapas på olika sätt. En möjlighet är kundval 
enligt LOV och en annan möjlighet är att upphandla delar av verksamheten. 
Eventuellt kan också andra vägar finnas, till exempel en LSS-peng. Under 
alla omständigheter så behöver frågan utredas utifrån nedan punkter: 

• Vilka kostnadsmässiga effekter kan förväntas? 

• Vilka kvalitetsmässiga effekter kan förväntas? 

• Påverkas andra områden kostnadsmässigt, till exempel fardtjänst? 

• Vilka olika vägar för att uppnå valfrihet finns? 

Förvaltningen föreslår att socialnämnd~n uppdrar till förvaltningen att 
senast på nänmdens sammanträde i april presentera en utredning kring 
valfrihet till daglig verksamhet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2013-11-25, m SN 2013.2903 

Beslut 

l. Socialnämnden godkänner förvaltningens yttrande gällande motionen och 
överlämnar svaret till kommunfullmäktige. 

2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att till nämndens sammanträde 
2014-04-0 l presentera en utredning kring valfrihet till daglig verksamhet. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3099 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HÅBO Datum 

KOMMUN 	 2013-12-10 

Socialnämnden 

SN § 108 	 SN 2012/22 

Beslut om riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen 
för äldre och funktionshindrade 

Nu gällande riktlinjer, daterad 2007-11-07 och beslutad 2008-03-26, § 27 för 
biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade, 
har nu uppdaterats. 

Handläggningen av den enskildes ansökan om bistånd är en viktig del av 
kommunens verksamhet för äldre och funktionshindrade. I riktlinjerna för bistånds
bedömningen imyms delar av det nationella regel verket, men de är också en väg
ledning i vad som i Håbo kommun anses vara skälig levnadsnivå för målgruppen. I 
de föreslagna riktlinjerna beskrivs vikten av individuell anpassning inom såväl 
biståndsbedömning som utförande av insatser. Anhöriga lyfts fram som viktiga 
kunskapsbärare, samtidigt som socialtjänstens skyldighet att följa den enskildes 
egen vilja poängteras. 

I återkommande brukarundersökningar inom hemtjänsten framkommer att de flesta 
brukare är nöjda med den insats de får. Samtidigt utförs långt ifrån all tid som den 
enskilde beviljats, vilket inte stämmer överens med en rättssäker socialtjänst. 
Dokumentet bedöms dock ändå vara en viktig vägledning i arbetet. 

De tidsschabloner som finns i riktlinjerna har setts över, både genomjämförelser 
med andra kommuner och genom dialog med kommunens utförare inom hem
gänsten. Det har också tagits hänsyn till de samordningsvinster som görs när 
samma brnkare har många olika insatser. Eftersom socialtjänstlagen anger att varje 
ansökan ska bedömas individuellt, kan riktlinjema aldrig helt styra bistånds
bedömningen. 

I föreliggande förslag till riktlinjer har föreningarnas förslag under rubriken 
anhöriga tagits med genom texten: 
"Dockfår detta inte utesluta den anhöriges rätt till kommunicering med bistånds
bedömaren i viktigafi"ågor som vårdplanering etc." 

I övrigt har organisationerna ett stmt antal synpunkter på förvaltningens förslag, 
bland annat: 

• 	 Man anser att ledsagning ska vara kostnadsfri. 

• 	 Organisationerna anser att skrivningen "den totalt beviljade tiden inte 
överskrids" är onödig och provokativ. Förvaltningen anser att denna 
formulering är viktig utifrån att det måste vara tydligt för utfårama att det är 
den biståndsbedömda tiden som gäller. 

• 	 Organisationema är väldigt bekymrade över ordet "normalfall". Förvaltningen 
anser att det är ett rimligt begrepp att använda i sammanhanget med 
tidsschabloner. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3100 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HÅBO Datum 

KOMMUN 	 2013-12-10 

Socialnämnden 

SN § 108 	 SN 2012/22 

• 	 Organisationema tycker att förvaltningens förslag ytterligare sänker redan låga 
nivåer på insatstid. Förvaltningen har jämföti med andra kommuner och haft 
dialog med hemtjänstpersonal och bedömer att de föreslagna nivåerna på 
insatstid är rimliga. 

• 	 Man har en rädsla för att den fysiska kontakten kommer att minska till fötmån 
för ett kort telefonsamtal. Självfallet kommer besök hos den enskilde även 
fortsättningsvis att vara den absolut vanligaste kontakten med hemtjänsten. 

Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningens verksamheter förändras i takt med omvärlden och riktlinjema 
behöver uppdateras kontinuerligt, för att fotisätta vara funktionellt som 
styrdokument 

I de nu gällande riktlinjema finns ett begrepp som heter "hemtjänst i assistans
liknande form". Det är en insats som kunnat beviljas när man inte har rätt till 
personlig assistans men ändå har ett stort behov av kontinuitet, särskild kompetens 
eller personlig omvårdnad. Anledningen till att förvaltningen föreslår att detta tas 
bort som en specifik insats är att den inte motsvaras av något begrepp i lagstift
ningen. Alla som har insatser ska bedömas på individuell grund och få insatser som 
motsvarar en skälig levnadsnivå utifrån egna personliga förutsättningar. 

Beslutsunderlag 
Uppdaterade riktlinjer, daterad 2013-11-25, nr.SN 2013.2894. 
Riktlinjer daterade 2007-11-07, m 2008.157 upphör alt gälla 
Komplettering till riktlinjer§ 52, daterad 2007-05-23 upphör all gälla 
Yttrande från HSO daterat 2012-11-05, nr SN 2012.2825. 
Socialnämndens beslut om återremittering, daterad 2012-10-02 § l 00. 
Gemensamt remissvar från pensionärs- och handikappföreningarna 
daterat 2012-12-12, m SN 2012.2318. 
Remissvar från kommunala pensionärsrådets arbetsutskott daterat 2013-05-11, 
m SN 2012.1219. 

Beslut 

l. 	 Socialnänmden beslutar att rilctlinjer, daterade 2007-11-07 beslutad 2008-03-26 
§ 27 samt komplettering beslutad 2007-05-23 § 52 för biståndsbedörrming enligt 
socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade upphör att gälla 2014-01-0 l. 

2. 	 Socialnämnden beslutar att anta nya riktlinjer för biståndsbedömning enligt 
socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade, daterad 2013-11-25, att gälla 
fi·ån och med 2014-01-0 l och tills vidare. 

Beslut expedieras till: 
Berörda inom Myndighetsenheten 
Utförare inom Hemtjänsten 

JUSTERARE 

6iJC~ l 
EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2013.3100 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HÅBO Datum 

KOMMUN 2013-12-10 

Socialnämnden 

SN § 109 SN 2013/3 

Budgetuppföljning, månadsuppföljning per oktober 2013 

Sammanfattning 
Budgetuppföljning per oktober har ett prognostiseratunderskott om 6 435 
tkr. Jämfö1t med delårsbokslut har resultatet försämrats med 2 639 tia. 
Försämringmua av resultatet finns framför allt inom följande områden 

• Institutionsvård vuxna, 430 tia 
• Institutionsvård barn och unga, l 000 tia 
• Färdtjänst 390 tkr 
• Daglig verksamhet LSS, 539 tkr 

När det gäller institutionsvård for vuxna så finns i Håbo såväl som i andra 
kommuner en missbruksproblematik. Förvaltningen arbetar så långt som 
möjligt med att hitta lösningm· i öppenvård men har den senaste tiden 
tvingats genomföra placeringar på vuxensidan. 

Institutionsvård för barn och unga är en verksamhet som tyvärr kan förändras 
drastiskt vid enstaka placeringm· enligt L VU. Under oktober verkställdes ett 
antal L VU-placeringar som i varje fall beräknas pågå 8-1 O veckor. 

Färdtjänstkostnaderna ökar dels både på grund av ett ökat resande och dels 
på att fler personer beviljas fårdtjänst. 

Daglig verksamhet har under året haft en del kostnader av engångskaraktär. 
Det hmdlar om återköp av material när verksamheten kommunaliserades, 
iordningställmde av lokalerna och hyresinbetalningar i sambmd med att tre 
hyreskontrakt avslutades. Två av kontrakten skulle egentligen inte kunna 
avslutas förrän mitten på år 2014 men genom att göra en engångsinbetalning 
kunde avslut ske redan den 31 augusti 2013. Samrumtaget gjorde kommunen 
då en besparing. För år 2014 beräknas kostnaderna får daglig verksamhet bli 
cirka 600 tkr lägre än for år 2013. 

Förvaltningens bedömning 
Det är naturligtvis mycket tråkigt och beklagligt med denna försämring av 
resultatet. Förvaltningens bedömning är dock att de insatser som beviljats 
och som i huvudsak orsakat försämringen inte hm· gått att undvika. 

Enligt k01mnunens ekonomistyrprinciper ska fårvaltningen vid underskott 
föreslå åtgärder som ger en budget i balans. Det bedöms inte vara möjligt att 
åstadkomma på en knapp månad. Förvaltningen kommer dock även 
fortsättningsvis att vara så återhållsam som möjligt. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr2013.3105 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HÅBO Datum 

KOMMUN 	 2013-12-10 

Socialnämnden 

SN § 109 	 SN 2013/3 

Utifrån vad som hänt ekonomiskt i förvaltningen de senaste månaderna 
kommer förvaltningen att under december år 2013 och januari år 2014 att 
analysera budget för år 2014 i syfte att säkra upp en verksamhet i balans. 
Om det då visar sig finnas ett behov av besparingsåtgärder kommer 
förvaltningen att återkomma med förslag om sådana till socialnämndens 
sammanträde i januari år 2014. 

Beslutsunderlag 
-	 Budget, månadsuppföljning per oktober 2013, nr 2013.2953. 

Beslut 

l. 	 Socialnämnden delar socialförvaltningens bedömning och godkänner 
förvaltningens budget månadsuppföljning per oktober 2013. 

JUSTERARE 

6 l J-U/~ l 
EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2013.3105 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLLrnl HÅBO Datum

~KOMMUN 	 2013-12-10 

Socialnämnden 

SN § 110 	 SN 2013/1 

Redovisning av delegationsbeslut 

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

Socialnänmdens biståndsutskotts ordförande redogör muntligt till 
socialnämnden om utskottets protokollförda myndighetsbeslut från 
sammanträdena 2013-11-19. 

Delegations beslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda för perioden 
2013-10-14- 2013-11-12, avseende ensam kommande barn, flyktingar, 
färdtjänst, familjerätt, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt 
insatser, bistånd enligt LSS, LASS och SoL. 

Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut avseende sekretessmarkering 
enligt offentlighets- och sekretesslagen 5 kap. § 5, vid utlänmande av 
allmän handling, daterad 2013-10-31, nr SN 2013.2654. 

Sammanställning, fö1ieckning över delegationsbeslut rörande tillfälliga 
serveringstillstånd, nr 2013.2908. 

Beslutsunderlag 
-	 Förteckning delegations beslut, nr 2013.2908. 

Beslut 

l. 	 Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten är 
delgivna. 

LAS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LASS, lagen om assistansersättning 

SoL, socialtiänstlagcn 


EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3106 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HÅBO Datum 

KOMMUN 	 2013-12-10 

Socialnämnden 

SN § 111 	 SN 2013/1 

Redovisning av anmälningsärenden 

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

Beslutsunderlag 
-	 Förteckning över anmälningsärenden, nr 2013.2907. 

Beslut 

l. 	 Socialnämnden noterar redovisade handlingar och lägger folieeleningen 
till akten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3107 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HÅBO Datum 

KOMMUN 	 2013-12-10 

Socialnämnden 

SN § 112 	 SN 2010/73 

Attesträtt för år 2014 

Inledning 
Kommunens attestreglemente framgår av handlingen Kodplan 2014 och syftet 
med reglementet är att fastställa de regler som ska gälla för dem som ska utföra 
de olika attestmomenten. Det åligger kommunens nämnder och styrelser att se 
till att bestämmelserna i reglementet iakttas och att tillämpliga attestmoment 
utförs. 

Reglementet anger bland annat att nämnd delegerar till förvaltningschef att 
besluta om attestanter samt att nämnd ansvarar för att en aktuell förteckning 
upprätthålls över utsedda attestanter. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att socialnämnden ger socialnämndens ordförande 
attesträtt under 2014 med ansvarskodsintervallet 70000000-70000000 
(ordförande socialnämnd) kopplat till verksamhetskodsintervallet l 0800-10800 
(socialnämnd). 

Förvaltningen föreslår dessutom att socialnämnden ger förvaltningschefen 
attesträtt under år 2014 med ansvarskodsintervallet 70000000-71999999 
kopplat till verksamhetskodsintervallet 10800-10899 (socialnämnd, bistånds
utskott, biståndsutskottjourverksamhet), 13800 (nämnds administration), 
22510 (konsumentrådgivning), 26600 (alkohol/-tobakstillstånd), 50000-57999 
(Vård och omsorg samt individ och familjeomsorg) och 61301 (arbetsstöd). 

Förvaltningschefen kan i sin tur besluta om attestanter på förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
-	 Attestreglemente, daterad 2013-12-09, m 2013.3025. 

Beslut 

l. 	 Socialnämnden beslutar att ge socialnämndens ordförande attesträtt lrnder 
år 2014 med ansvarskodsintervallet 70000000-70000000 kopplat till verk
samhetskodsintervallet l 0800-10800. 

2. 	 Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef attesträtt under år 2014 med 
ansvarskodsintervallet 70000000-71999999 kopplat till verksam-hetskods
intervallet 10800-10899, 13800,22510,26600, 50000-57999 och 61301. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Förvaltningsekonom 
Berörda 

JUSTERARE 

;:::.._-1 f;/.9ld rJVlv l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3108 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HÅBO Datum 

KOMMUN 	 2013-12-10 

Socialnämnden 

SN § 113 	 SN 2013/34 

Beslut om föreningsbidrag till Brottsofferjouren i Uppsala-Knivsta 
för år 2014 

Sammanfattning 
På uppdrag av socialnämnden har förvaltningen haft diskussioner med brotts
offetjouren i Uppsala-Knivsta om möjligheterna för Håbo att ansluta sig till 
denna. Föreningen har gett ett positivt svar vilket möjliggör för Håbo att 
ansluta sig från och medjanuari år 2014. 

Föreningen har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag för år 2014. 
Man ansöker om ett föreningsbidrag på 60 000 kronor. Av ansökningshand
lingama framgår att Uppsalakommun för år 2012 gav ett bidrag på 300 tusen 
kronor, det vill säga, drygt l, 50 kronor per kommuninvånare. Knivsta gav ett 
föreningsbidrag om 30 tusen kronor, det vill säga. cirka 2 kronor per kommun
invånare. 

F ärvaituingen anser att det är rimligt att kommunbidragen från de deltagande 
kommunerna är ungefår lika stora. Mot bakgrund av detta föreslås att 
socialnämnden nu beslutar om ett föreningsbidrag om 40 tusen kronor till 
Brottsoffetjouren Uppsala-Knivsta för år 2014. När sedan Uppsala och Knivsta 
under våren tagit ställning till storleken på sitt föreningsbich·ag kan det finnas 
anledning för socialnätm1den att besluta om ett kompletterande bidrag. 

Efter diskussion enas nämnden om att ge Brottsoffetjouren i Uppsala-Knivsta 
ett föreningsbidrag på 50 000 tusen honor. Baserat på Håbo kommuns 
invånarantal på 19 957 vilket blir drygt 2,50 laonor per invånare. Detta i 
jämförelse med Uppsala kommuns och Knivsta kommuns bich·agsnivå per 
invånarantal. Nånmden enas också om att inte ytterligare pröva storleken på 
bidraget under året 2014. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-04 m SN 2013.2987. 


- Ansökningshandlingar, daterade 2013-11-19. 


Beslut 

l. 	Socialnämnden beslutar att bevilja Brottsoffetjouren i Uppsala-Knivsta ett 
föreningsbidrag på 50 000 laonor för år 2014. 

2. 	 Socialnämnden uppdrar till socialchef att teckna avtal med Brottsoffer
jouren i Uppsala-Knivsta för år 2014. 

Beslut expedieras till: 
F örva1tningsekonom 

Förvaltningens ekonomiadministratör 

Brottsofferjouren i Uppsala-Knivsta 


JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.3132 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HÅBO Datum 

KOMMUN 2013-12-10 

Socialnämnden 

SN § 114 SN 2011112 

Sveriges bästa socialtjänst 

Sammanfattning 
Socialchef presenterar Öppna jämförelsers resultat av undersökning: 


Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i 

hemtjänst och särskilt boende år 2013. 


Sammanfattningsvis fick Håbo goda resultat i jämfdrelse med riket. 


Beslut 

l. Socialnämnden tackar för informationen. 

JUSTERARE 

c5 lit/ 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.3133 
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