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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-01-29 

Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta 

Eva Staake (S), ordförande 
Carina Lund (M), vice ordförande 
Gunilla Gustavsson (S) 
Per-Olof Thorsbeck (S) 
Marie Nordberg (MP) 
Fru'id Chibout (Båp) 
Liselotte Elg (M), frånvarrulde 
Bo Johnson (M) 
Håkan Welin (FP) 

Ingrid Andersson (S) 
Ulrika Wallin (MP), frånvarande 
Laila Sverndal (V) 
Bertil Brifors (M) 
Bernt Sahlberg (C) 

Thomas Brandell, socialchef 
Göran Lidström, enhetschef 
Lena F ertig, nämndsekreterare 
Marie Munkhammar-Silen, §§ 4-5 

Håkan Welin (FP) 

Kl. 2013-02-04, Socialförvaltningens kansli 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-01-29 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 

2013-01-29 

2013-02-05 Anslaget tas ned efter 2013-02-27 

Socialforvaltningens kansli, Håbo kommun 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-01-29 

§ 4 Infonnation och äskande - Brottsofferjouren 

§ 5 Uppfåljning av verksamheten äldreboendet Pomona med enhetschef 
Marie Munkhammar-Silen 

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

§ 7 Begäran om yttrande gällande avslagsbeslut till att bedriva daglig verksamhet 

§ 8 Ansökan om serveringstillstånd, Rhodos restaurang 

§ 9 Redovisning avanmälningsärenden 

§ 10 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 11 Infolmation fl'ån socialchef 

§ 12 Sveriges bästa socialt j änst 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnamnden 

SN§4 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-01-29 

SN 2013/12 

Information och äskande - Brottsofferjouren 

Sammanfattning 
Representanter från Enköping-Håbo Brottsoffeljour, ordförande Håkan 
Jidetorp och Helena Andersson infOlmerar socialnämnden om de insatser det 
gör för de hjälpsökande och de behov de hjälpsökande har och behöver få .. 

Under senare år kan det konstateras att hjälpsökande har ökat markant. Den 
senaste statiken visar att under år 2012 hade Enköping-Håbo Brottsofferjour 
haft totalt 302 ärenden, varav 87 är från Håbo kommun. 

Brottsofferjouren berättar dels om svårigheter med att rekrytera nya ideellt 
arbetande stödpersoner och vittnesstöd och dels att hinna med att utbilda de 
stödpersoner och vittnesstöd man har lyckats få engagerade. Brottsofferjouren 
arbetar under otillräckliga resurser, dels till att kunna utföra uppdrag till de 
hjälpsökande och dels till behovet av att ha en på heltid arbetande stödperson. 

Brottsofferjouren avslutar sin föredragning med att lämna in sin ansökan om 
föreningsbidrag. Äskandet är på 150000 kronor mot tidigare år 30000 kronor. 
Ansökan kommer nämnden att behandla på sammanträdet den 7 maj. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar och tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.278 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 5 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-01-29 

SN 2012/13 

Uppföljning av verksamheten äldreboendet Pomona 

Sammanfattning 
Enhetschef Marie Munkhammar-Silen ansvarar för verksamheterna Pomona 
äldreboende hus fyra, dagverksamheten, seniorgymnastik, fixmtjänst Chaba, 
vaktmästeri och reception. Från den I april 2013 tm' Marie även över nya 
kOlttidsboendet. 

Pomona äldreboende har fyra avdelningar med 8 lägenheter per våning. På 
översta våningen, plan fem kommer nya kOlttidsboendet att placeras, efter 
att renovering av golv, kök och allmänna utrymmen är klara i hela Pomona 
hus fyra. Boenden som nu bor på plan fem kommer att flytta till Solängens 
äldreboende och de tomma lägenheterna kommer då att användas som 
evakueringsbostäder under tiden som renoveringen pågår. 

Äldreboendena i Håbo fick den tredje högsta siffran i landet i Socialstyr
elsens enkätundersökning där en av frågor var -Hur nöjd eller missnöjd är 
Du sammantaget med ditt äldreboende? - Marie berättar att under året har 
man satsat mycket på arbete med kvalitet och mål. Verksamheten har foku
serat mycket på att arbeta individanpassat, ta tillvara anhörigas kunskaper 
och framförallt den enskildes delaktighet och önskemål om hur han/hon vill 
leva sitt liv. 

Så fort Marie har möjlighet, går hon runt i verksamheten och pratar med 
både personal och de boende, vilket är mycket uppskattat. Detta har också 
fi'amförts till nämnden, som kan intyga att de fått positiva reaktioner om att 
"alla" vet vem Marie är. 

Att verksamheten fått goda betyg bygger också på att dagverksamheten har 
bidragit till goda resultat. Man jobbar med individanpassat pyssel och 
seniorgymnastik. Ordnar temakvällar såsom spa-aftnar, herrmiddagar, 
fredagsdans och frågespOltkvällar. 

Maten på Pomona har också fått goda betyg, vilket är resultatet av att man 
kan välja mellan två rätter. Restaurangens personal går även runt på 
avdelningarna för att höra om de boenden har några speciella önskemål på 
maten. 

Det som är mycket uppskattat är också att till fi'edagsdansen serveras det 
alltid vin, kaffe och kaka finns också att köpa till självkostnadspris. De 
boende i 8:an och I O:an kommer också mer ofta till restaurangen dels för 
att äta lunch och dels för att delta ifredagsdansen. 
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~HÅBO 
"-' KOMMUN 
Socialnämnden 

SN§5· 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-01-29 

SN 2012/13 

Personalen på dagverksamheten skapar en gemensamhetskänsla for alla som 
kommer till restaurangen. 

Marie berättar att det har noterats en stor skillnad på förbättringar efter att 
man fått utökat med en nattpersonal till. 

Den planerade flytten av de boende på plan fem till Solängen samt 
renoveringen med tillhörande evakueringar kommer att fungera på ett bra 
genomtänkt sätt. Detta med anledning av att verksamheten fått god tid på sig 
att både planera och informera och framförallt att det funnits tid till att 
forbereda de boende om vad som kommer att ske. 

Marie avslutar med att berätta att all personal kommer att få utbildning i 
taktil massage och att arbetet med individanpassning, kontaktmannaskap 
och kvalitetsforbättringar kommer att fortsätta. 

Socialnämnden uttrycker stor nöjdhet med hur verksamheten drivs och det 
fokus som finns till att forbättra kvaliten samt det positiva engagemang som 
films i verksamheten. 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för information och uppföljning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.279 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-01-29 

Socialnämnden 

SN §6 SN 201318 

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

Sammanfattning 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om 
beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funlctionshind
rade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte har verkställts senast tre 
månader efter beslut. Nämnden ska också på motsvarande sätt rapportera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader från 
avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gynnande bistånds beslut inom tre månader 
kan Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen 
tilldöms ett vite från tio tusen kronor och upp till maximalt en miljon 
kronor. 

Läge i Håbo kommun 2012-12 
Håbo kommun hal' femton (15) beslut, äldre än tre månader, som inte hade 
verkställts peT den 31 dec 2012, vilket rapporterats in till Socialstyrelsen 
2013-01-09. 

Tre (3) tidigare beslut om icke verkställda beslut har verkställts, samtliga 
gäller permanent bostad. Dessa har verkställts inom Pomona och Dalängen. 
Av dessa har en avlidit under tiden för verkställighet. 

Atta (8) beslut avser bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Av dessa avser sex (6) 
beslut permanent bostad enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL. En har blivit 
erbjuden boende men tackat nej i avvaktan på ny byggnation av äldrebo
endet Solängen. Övriga har hem~änst och/eller korttidsvistelse. Två (2) 
beslut avser insats i form av kontaktfamilj inom barn/ungdom. Båda äTenden 
har fym (4) stycken erbjudanden gått ut, men klient (vårdnadshavare) och 
tilltänkta familjerna har tackat nej. 

Sju (7) beslut avser bostad med särskild service för vuxna eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 stycke LS S. En av dem hal' 
dock uppgett att de avvaktar nytt gruppboende i Håbo kommun och 
dessförinnan inte önskar bli erbjuden annan verkställighet. En har blivit 
erbjuden boende utanför kommunen men valt att tacka nej. På tre klienter 
finns yttranden skrivna maj ochjnni månad. 

Det äldsta beslutet om särskilt boende enligt SoL är från december 2011 och 
det äldsta beslutet om bostad med säTskild service enligt LSS är fattat i juni 
2009. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §6 

Socialförvaltningens kommentar 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-01-29 

SN 2013/8 

Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det, liksom tidigare, 
främst är biståndsbeslut som avser boende (oavsett SoL eller LSS) som 
riskerar att inte verkställas inom rimlig tid. Vad gäller särskilt boende för 
äldre förväntas det pågående byggnadsprojektet inom kommunen att 
avhjälpa det problemet. Inom LSS kan problemet dock uppstå på nytt kort 
tid efter fårdigställandet av nytt boende enligt LSS. Projektering för 
ytterligare bostäder med särskild service enligt LSS är därför en viktig del 
av förvaltningens verksamhetsanalys för åren 2013-2015. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-09. 

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: 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.300 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-01-29 

SN 2013/6 

Begäran om yttrande gällande avslags beslut att bedriva daglig 
verksamhet 

Sammanfattning 
Från Socialstyrelsen Region Mitt, har det kommit en begäran om yttrande. 
Anledningen äT att Region Mitt har fått uppgiftel' från Socialstyrelsens enhet 
för socialtjänsttillstånd om att Svensk Kommuntjänst AB hal' fått avslag på 
sin ansökan om att få fortsätta att bedTiva daglig verksamhet i Håbo kommun. 

Uppgifterna om att Svensk Kommuntjänst AB saknar tillstånd, har inte varit 
kända hos socialförvaltningen/socialnämnden i Håbo kommun. 

Upphandlingsprocessen som Håbo kommun startade hösten år 2012 för daglig 
veTksamhet är nu avbruten efter besked om avslag. Svensk Kommun1jänst AB 
var det enda företag som inkom med anbud. Efter att Svensk Kommuntjänst 
AB:s entreprenadavtal upphör den 30 april 2013 kommeT verksamheten att 
återgå i kommunal regi. 

Enligt socialtjänstlagen 13 kap. § 5, (2001 :453) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade § 26 c, (1993:387) begär Socialstyrelsen följande 
till senast 10 februari 2013: 

• En redogörelse över vilka åtgärder som vidtagits för att verkställa beslut 
om daglig verksamhet på ett lagenligt sätt. 

• Vilken planering och tidplan som finns för detta. 

Socialstyrelsens ärendenummer 9.1-63556/2012. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens begäran om yttrande, daterad 2013-01-04. 

- Socialförvaltningens yttrande till Socialstyrelsen, 2013-01-14, nr SN 2013.96 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att yttra sig till socialstyrelsen i enlighet med 
förvaltningens yttrande, daterat 2013-01-14. 

Beslut expedieras till: 
Socialstyrelsen, Region Mitt 
Svensk Kommuntjänst AB 
Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare/kvalitetscontroller, äldre 
Lennart Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller, barn och unga 
Göran Lidström, enhetschef myndighetsenheten 
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f'l'1 HABO 
'-' KOMMUN 
Socialnämnden 

SN§8 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-01-29 

SN 2013/7 

Ansökan om serveringstillstånd, Rhodos restaurang 

Ärendebeskrivning 
Jan-Ivan Kristiansson, _, har köpt Rhodos Restaurang på Bålsta
vägen 13 i Bålsta och ansöker om tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen att 
få servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. 

Förvaltningens bedömning 
Jan-Ivan Kristiansson har tidigare haft egen vel'ksamhet i Stockholm 
(restaurang Kjellsons) och arbetat inom restaurangverksamheten under ett 
flel'tal år som köksmästare och kock. Han är fortfarande delaktig i Svartinge 
Golft·estaurang. 

Remiss har övel'sänts till polisen, skatteverket och kronofogdemyndigheten 
föl' yttl'ande och ingen av 1'emissinstansema har något att erinra mot ansökan. 

Vid sedvanlig prövning av sökanden; personbevis, registreringsbevis för 
bolag, F-skattebevis, köpeavtal, hyreskontrakt, finansieringsplan samt 
godkänt kunskapsprov, framkommer heller inget skäl till avslag på ansökan 
om serveringstillstånd till allmänheten. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om serveringstillstånd 

~ Meritfårteckning - mål 
Godkäl1l1ande av kunskapsprov 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkäl1l1a ansökan om pelmanent serverings
tillstånd till allmänheten får Texas Come!' AB, ägare Jan-Ivan Klistiansson. 

2. Socialnänmden beslutar att tillståndet gäller året runt med serveringstid 
från klockan 11 :00 - 01 :00 inomhus i restauranglokalen och på uteserver
ingen från klockan 11 :00 - 23:00. 

Beslut expedieras till: 
KOllllllunens alkoholhandläggare 
Polisen i Uppsala län, tillståndsenheten 

EXpEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr2013.309 



~HÅBO 
"-' KOMMUN 
Socialnämnden 

SN § 9 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-01-29 

SN 2013/1 

Redovisning avanmälningsärenden till den 2013-01-29 

Sammanfattning 
Redovisning avanmälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse för 
ledamöterna i socialnämnden. Handlingar enligt fÖlieckning kan studeras 
individuellt i den päJm som finns med vid sannnanträdet. 

Beslutsunderlag 
- FÖlieckning över anmälningsärende, nr 2013.110. 

Beslut 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.311 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 10 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-01-29 

SN 2013/1 

Redovisning av delegationsbeslut till den 2013-01-29 

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

Följande redovisas 

Biståndsutskot!ets sammanträde 2012-12-18 och 2013-01-29 

Socialnämndens biståndsutskotts Qrdforande redogör muntligt for 
utskottets protokollforda beslut från sammanträdena 2012-12-18, § § 
187-200 och 2013-01-29 §§ 1-13. 

Ordförandebeslut om omedelbar placering, § 199 
Enskilda tjänstemannabeslut för perioden 2012-10-31 - 2012-12-11, § 199 
Tjänstemannayttrande daterat 2012-11-19, § 199. 

Serveringstillstånd. tillfälligt tillstånd och utökat öppethållande 

Gårdsrådet på Skeppet, julbord, beslut datum 2012-12-04. 
Skeppet och Träffens gårdsråd, Surströmmingsfest, beslut datum 2012-09-12. 
Finska fdreningen, Finska självstädighetsdagen, beslut datum 2012-12-03. 
Finska foreningen, Föreningsverksamhet med dans, beslut datum 2012-12-03. 
Finska foreningen, Föreningsverksamhet med dans, beslut datum 2012-11-07. 
Finska föreningen, Föreningsverksamhet med dans, beslut datum 2012-10-09. 
SPF, Svenska Pensionärsforeningens medlemsfest, beslut datllm 2012-05-16. 
BowlRoom AB, Pro Bowling avslutning, beslut datum 2012-05-24. 
Skeppet, Bröllop, beslut datum 2012-06-21. 
Bålsta Gästgivaregård, 40 års fest, beslut datum 2012-08-25. 
Bålsta Gästgivaregård, Cykelklubben, beslut datum 2012-07-12. 

Upphandling HVB-hem 

Upphandlade av Heby och Uppsala kommun där Håbo kommun ingår. Upphandlings
cheffick uppdrag § 121,2012-11-06 att underteckna ramavtal for upphandlade HVB 
hem. Alla nio (9) avtal barn/vuxna är klara for Håbos del och majoriteten av avtal for 
HVB-hem for vuxna, totalt över 65 avtal. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att noterar till protokollet att delegationsbesluten är 
delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.312 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-01-29 

Socialnämnden 

SN § 11 

Information från socialchef 

• Rekrytering av enhetschefför daglig verksamhet pågår. 

• Rekrytering av två (2) biståndshandläggare pågår. 

• Plan är fastlagd för renovering av avdelningskök samt golv i lägen-
heter och allmänna utrymmen i Pomona äldreboende, hus 2 och 4. 

e Utökning av bemanning av sjuksköterskor till budget år 2014. 

e Utfallet för år 2012 redovisar ett underskott på 1.530 tkr. 

e Uppskattning i form av biobiljetter med popcorn meny delades ut till 
alla anställda på äldreboendena Solängen och Pomona med anledning 
av det goda resultat som redovisades i Socialstyrelsens 
brukarundersökning. 

• Socialstyrelsen planerar att göra en inspektion i barn- och ungdoms
ärenden den 26 och 27 februari. 

e Avstänming gällande ensamkommande flyktingbarn. L VU boendet i 
Gottröra visar på gott samarbete. 

Beslut 

1. Socialnänmden noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.313 



f"l1 W HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 12 

Sveriges bästa socialtjänst 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-01-29 

SN 2011/12 

En sammanställning över vad fdrvaltningen har åstadkommit under år 2012, 
för at! nå målet at! bli Sveriges bästa socialtjänst var planerad att redovisas 
till dagens sammanträde. 

Socialchef meddelar at! sammanställningen kommer at! redovisas så snart 
alla uppgifter är inhämtade från verksamheterna. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar infonnationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.314 
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