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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-09 

Socialnämnden 

l n nehållsförteckn i ng 

§ 128 Fastställande av dagordning 

§ 129 

§ 130 

§ 131 

§ 132 

§ 133 

§ 134 

§ 135 

§ 136 

§ 137 

§ 138 

§ 139 

§ 140 

Information från socialchef 

Sammanfattning- Bättre liv får sjuka äldre, 2011-2014 

Utvärdering av tilläggsavtal om hemsjukvård får Grannvård Sverige AB 

Yttrande över Landstingets riktlinjer får hjälpmedelsfårskrivning 

Beslut om permanent serveringstillstånd får Bålsta gästgivaregård 

Månadsuppföljning per oktober 2014 

Redovisning av anmälningsärenden 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sveriges bästa socialtjänst 

Sveriges bästa socialtjänst tas bort som stående punkt på dagordningen 

Tillägg till internbudget för år 2015 - Bemanning inom äldreomsorgen 

Avslutning av mandatperioden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 128 

Fastställande av dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-09 

Ordfårande kompletterar dagordningen med tillägg: 

- Extra ärende - Tillägg till internbudget får år 2015 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med tillägg om ett 
extra ärende. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 4.34 54 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 129 

Information från socialchef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-09 

• Majblommans utdelning av andra pris till Hå bo kommun- finns att läsa 
under egen paragraf§ xx i detta protokoll. 

• Förvaltningen har bestämt att bryta samarbetet medEnköpings kommun 
rörande närvårdsarbetet (undantaget närvårdsavdelningen på lasarettet) 
för att istället arbeta lokalt. 

• Upphandling gällande färdtjänst är förlängt. Diskussion pågår med Bålsta 
taxi rörande specialfordon. 

• Möjlighet att inleda ett samarbete medEnköpings lasarett om att Håbo 
kommuns hemsjukvård utför viss vård till enskilda mot att landstinget 
betalar ersättning på 500 laonor i timmen för utfört arbete. 

• Socialchef informerar nämnden om det möte som har hållits på initiativ av 
kyrkan angående Romers situation i Hå bo. På mötet deltog bland andra 
Lions, Röda korset, kommunen och representanter från kyrkan. 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014 .3422 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 130 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-09 

SN 2012/44 

Sammanfattning av arbetet med Äldre satsningen- Bättre liv för 
sjuka äldre, åren 2011-2014 

Medicinskt ansvarig sjuksköterim In~ne Eklöf sammanfattar arbetet med Äldre 
satsningen -Bättre liv för sjuka äldre - som nu är avslutad. Håbo kommun fick 
ett mycket gott resultat och blir därfår tilldelad l. 7 tkr i prestationsersättning. De 
områden förvaltningen har arbetat med under åren 2011-2014 är följande: 

Andel riskbedömningar per år får att undvika fallskada, tryckskada, undernäring 
samt ohälsa i munnen med hjälp av Senior Alert. Prestationen var satt till att 
antal riskbedömda ska överstiga 90%. 

God vård vid demenssjukdom. Personal vid demensboendena Dalängen och 
Solängen har använt BPSD-registret får att minska symtomen och lidandet för 
demenssjuka personer. En ökad användning av registret kan ha medverkat till att 
andelen antipsykotiska läkemedel sjunkit i kommunen. BPSD är en fårkortning 
som står får- Beteendemässiga och psykiska störningar vid demenssjukdom. 

God vård vid livets slut genom att systematiskt utvärdera vården med hjälp av 
Palliativregistret kan fler fårbättringsområden hittas. Fler än idag ska kunna 
erbjudas, efterlevnadssamtal till närstående, bedömning av eventuell smärta med 
smärtskattningsskala samt bedöma munhälsa och erbjuda åtgärder. Prestation var 
satt till att komma över gränsen får täckningsgrad 70% 

God läkemedelsbehandling får äldre. Förskrivning av olämpliga läkemedel har 
minskat under åren. Vård- och omsorgspersonalen har deltagit i föreläsningar 
om andra metoder än läkemedel får att lindra oro, smärta och sömnsvårigheter. 
Ett exempel är taktil massage där en sjuksköterska utbildat vårdpersonalen. 

Sammanhållen vård och omsorg får att underlätta får fler yrkesgrupper att vara 
närvarande på vårdplaneringar vid utskrivning från sjukhus har kommunen infört 
möjligheten till videokonferenser. sjuksköterskorna har deltagit i länsgemensam 
utbildning i brytpunktssamtaL Fokus har lagts på ökad kunskap och kännedom 
om de riktlinjer som styr verksamheten, bland annat in- och utskrivningar på 
sjukhus. 

Det fortsatta arbetet inom ovan områden kommer att ingå i verksamhetemas 
ordinarie kvalitetsarbete. Områdena kommer också att beskrivas i socialförvalt
ningens ledningssystem för kvalitetsarbete. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3423 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 130 

Avslutningsvis 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-09 

SN 2012/44 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska vädjar till nämnden om att beakta värdet av att 
prestationspengama på l. 7 tla ska tillfalla verksamheterna som jobbat med Äldre 
satsningen, att användas i det fortsatta arbetet med kvalitetssatsning. 

Beslutsunderlag 
- Affischer, sex (6) stycken, m SN 2014.3446 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar och godkänner sammanfattningen av förvaltningens 
arbete med Äldre satsningen- Bättre liv får sjuka äldre 

Boktips 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska avslutar med att rekommendera boken: 

-Den mogna människan, fölfattad av Gene D. Cohen-

Boken utmanar på allvar den allmänna uppfattningen att äldre människors 
hjärnkapacitet avtar med tiden. Studier visar istället att det sker en rad 
positiva fårändringar i medvetandet när människor blir äldre ( fårutsatt att 
hjärnan inte har några sjukdomar). 

Baserat på de senaste forsirningsrönen och intervjuer med människor som 
befinner sig i den senare delen av livet visar Cohen hur äldre människor kan 
fortsätta att växa och utvecklas och att ålderdomen kan bli en tid av 
utveclding och laeativitet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3423 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 131 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-09 

SN 2012/40 

Utvärdering av tilläggsavtal om hemsjukvård för Grannvård 
Sverige AB i syfte att förlänga avtalet 

Sammanfattning 
Grannvård AB har i ett tilläggsavtal åtagit sig att utfora hemsjukvård i form 
av sjuksköterskeinsatser i ordinärt boende, veckans alla dagar mellan 
Idoekan 07-22. Uppdraget gäller for de personer som beviljats hemtjänst och 
har valt Grannvård som utforare. 

Avtalstiden är från 2014-08-15 till2015-01-15. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen har tillsynsansvar och har 
besökt verksamheten 2014-11-07 med uppdrag att folja upp hur hemsjuk
vården har fungerat, i syfte att forlänga avtalet. 

Enligt avtal ska foljande områden granskas: Avvikelser, granskning av 
läkemedelsforråd, journalgranskning samt samarbete med kommunen. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska sammanfattar tillsynen i tjänsteskriv
else/utredning att hälso- och sjukvården fungerat bra under den tid, knappt 
tre månader, som Grannvård haft ansvaret. Förvaltningen anser därfor att 
det inte finns några hinder att avtalet forlängs med två månader. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse/utredning, daterad 2014-11-17, nr SN 2014.3120 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna tillsynen av Grannvårds verksamhet 
och utvärdelingen av Grannvårds tilläggsavtal om hemsjukvård. 

2. Socialnämnden beslutar att foreslå Grannvård att avtalet forlängs till den 
2015-03-15. 

Beslut expedieras till: 
Grannvård AB 
Avdelningschef for Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Upphandlingsavdelningen 
Ekonomikontoret 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3424 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 132 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-09 

SN 2014/35 

Yttrande över Landstingets riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning 

Sammanfattning 
Riktlinjema berör forskrivning av hjälpmedel i alla landstingets verksamheter. 
Riktlinjen inleds med en beskrivning av huvudmännens olika ansvarsområden. 

Riktlinjema tydliggör prioriteringsordning vid forskrivning av hjälpmedel, 
individuell behovsbedömning, olika vägar att få tillgång till hjälpmedel, beslut 
om egenvård, ansvar vid hjälpmedelsforskrivning och patient/brukaravgifter 

Yttrande 
Förvaltningen har tagit del av Allmänna riktlinjer for hjälpmedelsforskrivning i 
Landstinget Uppsala Län. Riktlinjema är tydliga och lättförståeliga. 
Prioriterings grunder, forskrivningsprocess och ansvar är gemensamma med de 
kommunala riktlinjema. Det som skiljer åt är friare val av hjälpmedel och 
forskrivningar av konsumentprodukter som inte förekommer i kommunens 
riktlinjer. 

Vad som skulle kunna fortydligas är att när vårdansvaret övergår från landstinget 
till kommunen ska överrapporteringen påbörjas 6 månader innan patient/brukare 
fyller 21 år. Detta for att ansvar och kostnader helt ska vara överförda vid 21 års
dagen. 

I övrigt är riktlinjema bra. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-24, m SN 2014.3198. 
- Begäran om yttrande, daterad 2014-10-13. 
- Arbetsgång gällande överföring, daterad 2013-06-14 
- Utkast av allmänna riktlinjer 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att överlämna yttrandet till Landstingets hälso
och sjukvårdsavdelning. 

Beslut expedieras till: 
Landstingets hälso- och sjukvårdsavdelning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014 .3426 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 133 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-09 

SN 2014/42 

Ansökan om permanent serveringstillstånd till serveringsställe 
Bålsta gästgivaregård 

Sammanfattning 
Mikael Lott har genom ägarbyte och nybildat aktiebolag Sleeplott Hotel AB 
övertagit konferenshotell Bålsta Gästgivaregård och ansöker nu om permanent 
serveringstillstånd. 

Bedömning. 

Till ansökan har F-skattebevis, hyreskontrakt, intyg godkänt kunskapsprov, 
finansieringsplan, registeringsbevis från Bolagsverket samt verifikationer 
som styrker lånetransaktioner och finansiärer bifogats och granskats. 

Polismyndighet och Kronofogdemyndighet har i sina remissvar inga 
anmärkningar. 

Vid sedvanlig utredning gällande ekonomiska fårutsättningar och lämplighet, 
samt godkänt kunskapsprov framkommer inga skäl till avslag på ansökan om 
permanent serveringstillstånd till allmänheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-26, nr SN 2014.3234 

- Ansökan, med bilagor, nr SN 2014.3182 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna permanent serveringstillstånd till 
sieepalott Hotel AB får servering av starköl, vin och spritdrycker till 
allmänheten på serveringsstället Bålsta gästgivaregård i Bålsta. 

2. Socialnämnden beslutar att serveringstillståndet gäller året runt med 
serveringstider mellan klockan 11:00 - 02:00. 

Beslut expedieras till: 
Sleepalott Hotel AB 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
F ollehälsomyndigheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 4.3431 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 134 

Månadsuppföljning per oktober 2014 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-09 

SN 2014/3 

Förvaltningens budgetuppföljning per oktober visar ett prognostiserat 
underskott vid årets slut om 7 315 tla. Jämfört med prognos per augusti är 
det en försämring med cirka 800 tla. 

Framfår allt beror det på de ökade vårdkostnader för vuxna missbrukare och 
ökade kostnader får personlig assistans. Ä ven kostnaderna till äldreboendet 
Attenda AB har ökat beroende på att förvaltningen tidvis har köpt korttids
platser i Attendas verksamhet på Pomona. 

Jämfört med augusti 2014 finns minskade kostnader får hemsjukvård, 
Pornona hus 4 och institutionsvård får barn och unga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2014-12-04, m SN 2014.3339 

- Budgetuppfåljning, m SN 2014.3180 

Behandling av ärendet 
Nämnden redogör att en del av punlcterna i budgethandlingen har oklarheter 
och att texternas slaivning är svårbegriplig. Bland annat punkt nummer 30 på 
sidan 10. Förvaltningen förklarar att texten har kopierats men inte granskats. 
Nämnden uppmanar avslutningsvis att förvaltningen behöver göra 
redaktionella ändringar i dokumentet. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens budgetuppföljning 
per oktober 2014 fårutsatt att de redaktionella ändringarna utförs. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3434 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 135 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-09 

SN 2014/1 

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

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2014-11-24, nr SN 2014.3205. 
- Förteckning över anmälningsärenden, nr 2014.3205. 

Beslut 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3441 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 136 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-09 

SN 2014/1 

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

Följande redovisas: 

- Socialnämndens biståndsutskotts ordfårande redogör muntligt till social
nämnden om utskottets protokollförda myndighetsbeslut från samman
trädena 2014-11 -13 och 2014-11-18. 

- Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda får perioden 
2014-10-13-2014-11-10, avseende ensam kommande barn, flyktingar, 
färdtjänst, familjerätt, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt 
insatser, bistånd enligt LSS, LASS och SoL. 

- Ordfårandebeslut, daterat 2014-11-24 avser tillfälligt serveringstillstånd i 
avvaktan på nämndens beslut 2014-12-09 gällande ansökan om permanent 
serveringstillstånd får det nybildade företaget Sleepalott Hotel AB som ska 
driva ett konferenshotell i Bålsta, tidigare Bålsta Gästgivaregård. 
Dnr 2014/42. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten är delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 4.3442 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 137 

Sveriges bästa socialtjänst 

Följande redovisas 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-09 

SN 2011/12 

• Den 27 november 2014 utsåg Majblomman Håbo kommun till en av de bästa 
kommunerna i Sverige som på ett föredömligt sätt arbetar mot ekonomisk 
utsatthet bland barn och unga för att minska konsekvenserna av att leva i eko
nomisk utsatthet. Håbo kommun nominerades tillsammans med sex andra 
kommuner i Sverige. Segrade gjorde Sundbyberg kommun och övriga nomi
nerade delar en hedersam andraplats. Såhär lyder Majblommans motivering 
till Håbo kommun: 

H åbo kommun har en gedigen plan mot barnfattigdom, inklusive en 
avstämningsplan för att säkerställa genomslag. H åbo arbetar f öredömligt 
medfamiljeprojekt. (Majblommans rapport 2014, nr32) 

• Håbo kommun fått ett mycket bra resultat i Socialstyrelsens undersökning Vad 
äldre tycker om sin äldreomsorg och ligger högre än rikssnittet inom flera 
områden. I Uppsala län har Håbo kommun bäst resultat, också ett högt resultat i 
jämförelse med kommuner i Stockholms län. Håbo kommun ligger högre än det 
nationella snittet där äldre i kommunen har ett högre förtroende för personalen, 
både inom hemtjänst och på ordinärt boende. 

Det som präglar äldreomsorgen i Håbo kommun är att enheterna är små, 
medarbetare är engagerade, har en hög utbildningsnivå, cirka 80 procent 
av hemtjänstpersonalen är utbildade, det finns ett nära samarbete med 
biståndsenheten och rehab, hänsyn tas till äldres önskemål på individnivå. 
I de goda resultaten ingår också äldreomsorgen inom Attenda AB i Håbo. 

- Håbo kommun vill bli ännu bättre och kommer därför att starta upp ett nytt 
projekt vid årsslutet 2014. Projektet heter Äldres behov i centrum (ÄBIC) 
och syftar till att utveckla individanpassat och arbeta ännu mer efter äldres 
individuella behov. 

• Äldre satsningen - Bättre liv för sjuka äldre - har nu avslutats med gott 
resultat. Mer om det finns att läsa i detta protokoll under egen paragraf§ 130. 

Beslut 

l. Socialnämnden godkänner rapporten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014 .3445 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 138 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-09 

SN 2011/12 

Punkten - Sveriges bästa socialtjänst- tas bort som stående 
punkt på dagordningen 

Bakgrund 
Socialnämnden beslutade 2011-02-22 § 15 att på varje sammanträde ha en 
stående punkt - Sveriges bästa socialtjänst - Detta får att hålla diskussionen 
levande om att ha en vision om vart nämnden och fårvaltningen ville komma. 

Framtid 

Infår ny mandatperiod fareslår fårvaltningen att punkten Sveriges bästa 
socialtjänst tas bort som stående punkt från ärendelistan och att ärendet 
avslutas får mandatperioden 2010-2014. 

Visionen och målsättningen kommer att kvarstå i förvaltningen får att 
engagera och visa färdriktningen. Förvaltningen kommer att arbetar vidare 
med ambitionen om att nå målet att bli en av Sveriges bästa socialtjänster. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2014-11-24, nr SN 2014.3202. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att punkten - Sveriges bästa socialtjänst- tas 
bort som stående punkt på dagordningen och därmed blir ärendet 
avslutat får mandatperioden 2010-2014. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3448 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 139 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-09 

SN 2014/4 

Tillägg till internbudget för år 2015- Bemanning äldreomsorgen 

Socialnämnden beslutade 2014-11-04 § 125 om intembudget for år 2015 . 

Eva Staake (S) yrkar med bifall från Gunilla Gustavsson (S), Per-Olof 
Thorsbeck (S), Marie Nordberg (MP), Farid Chibout (Båp), Laila Svemdal (V) 
och Ulrika Wallin (MP) att den kostnadsminskning på 150 tkr avseende 
neddragning av grundbemanningen inom äldreomsorgen, som beslutades av 
socialnämnden 2014-11-04 inte ska genomforas under perioden 2015-01-01-
2015-03-15. 

Yrkandet innebär att grundbemanningen ska vara oforändradjämfårt med år 
2014 fram till den 31 mars 2015. Detta med anledning av att Socialstyrelsens 
nya nationella bemanningsregler bedöms börja gälla från och med 31 mars 
2015 . 

Kostnaden for detta under perioden l januari- 31 mars är beräknat till 150 tia 
och finansieras ur nämndens konto for oforutsedda medel. 

Beslutsunderlag 
- Skriftligt yrkande från Eva Staake (S), nr SN 2014.3451. 

Beslutsgång 
Efter avslutad debatt fareslår ordfårande att nämnden forst prövar Eva 
Staakes (S) forslag till beslut. Därefter prövas Liselotte Grahn Elg (M), 
Bo Johnson (M), Bertil Brifors (M) och Bernt Sahlberg (C) forslag till 
avslag. 

Efter omröstning finner ordforanden att nämnden beslutat enligt Eva 
Staakes (S) yrkande. 

Emot fårslaget reserverar sig Liselotte Grahn Elg (M), Bo Johnson (M), 
Bertil Brifors (M) och Bemt Sahlberg (C). 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att grundbemanningen inom äldreomsorgen ska 
vara o forändrad j ämfort med år 2014 fram till den 31 mars 2015. 

2. Socialnämnden beslutar att kostnaden på 150 tia belastar kontot får 
oforutsedda medel. 

Beslut expedieras till: 
Avdelningschef får Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen får kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3450 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 140 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-09 

Avslutning av mandatperioden 2010-2014 

Ordforande tackar nämnden for ett gott samarbete och en mycket god 
atmosfär under hela mandatperioden och ser fram emot ett fortsatt gott 
samarbete med ny majoritet. 

Därmed avslutas sammanträdet 

Uppvaktning och avtackning 
Nämnden uppvaktar socialchef Thomas Brandeli på hans 60-års dag med 
blomma och diktuppläsning. 

Därefter avslutar nämnden mandatperioden medjultallrik på Biskops-Arnö. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014 .3455 
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