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f"ll HÅBO '-' KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-17 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §47 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen kompletteras med: 

Dels en information från seminarium temadagen om nationella riktlinjer för 
vård och omsorg vid demenssjukdom och dels en inbjudan till Anhörigriks
dag 2011 i Varberg. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna kompletterad dagordning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1380 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 48 

Socialchefen informerar 

Närvårdsavdelningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-06-17 

Ombyggnaden av den palliativa enheten och Westerlunds rehab väntas bli 
fårdig vid årsskiftet 2011/2012. 

Införandet av fritt val av hjälpmedel 
I praktiken får brukaren en check med ett belopp som motsvarar landstingets 
sortiment. Brukaren kan välja att gå till en aJman leverantör, men räcker inte 
checken måste brukaren betala mellanskillnaden själv. Därmed finns ett tak 
på checken. Frågan blir - är det då fritt val? Socialnämnden får fundera på om 
fritt val av hjälpmedel ska omfatta alla typer av hjälpmedel. 

Äldreboendet Solängen 
Byggandet av äldreboendet Solängen kommer sannolikt att försenas. RaJllböll, 
kommunens bygg expert har bedömt att kostnaden för byggandet kommer att 
ligga på cirka 80-81 miljoner kronor i stället för på 70 miljoner som är 
anslaget. 

AND T-strategi 2011-2015 
Möte haJ' genomförts på Länsstyrelsen i Uppsala den 2011-05-13 om den 
nya länslanseringen av ANDT-strategin, (alkohol-, naJ'kotika-, dopnings
och tobakspolitiken). 

Tjänstledig personal 
Personal som arbetade för Håbo kommun på Pomona, hus 2 valde, att med 
tjänstledighet från kommunen fram till 2011-0S-31, arbeta på prov ett (1) år 
hos Attendo CaJ'e AB. Nu har tre (3) arbetstagare anmält att de vill återgå i 
kommunal tjänst. Det kan också bli fler. Socialtjänsten håller på tjänster i 
avvaktan på besked från all tjänstledig personal. 

LSS boende 
Socialförvaltningen är i stort behov av fler LSS boenden. Idag finns det fyra 
(4) icke verkställda beslut. Behovet kan lösas om fler lägenheter byggs på 
Glastomten och socialförvaltningen får disponerar ett antal lägenheter. 

Beslut 

1. Socialnämnden tac1caJ' för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1381 



f"'l1 - HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-17 KOMMUN 
Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 49 

Avrapportering från biståndsutskottets sammanträde 

Sammanfattning 
Ordförande i socialnämndens biståndsutskott lämnar rapport till nämnden 
fr'ån utskottets sammanträden dels den 12 april 2011 och dels den 10 maj 
2011. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar avrapporteringen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

IC51bJoI 
Nr2011.1382 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 50 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-17 

SN 2011/30 

Beslut om att ansöka om utvecklingsmedel för barn och unga 
som bevittnat våld 

Sammanfattning 
Under år 2011 har länsstyrelserna gemensamt beslutat att prioritera utveck
lingsarbeten med målsättningen att stärka barn och ungas behov genom att 
stödja utsatta familj er med våldsutsatta kvinnor och barn. 

Socialförvaltningen har under innevarande år erhållit projektmedel och 
genomfört stödinsatser för den aktuella målgruppen. F ör att kunna utveckla 
dessa stödinsatser ytterligare söks projektmedel för att arbeta förebyggande 
med barn och unga i åldern 12 till 20 år som vistas utanför hemmet i risk
fYllda miljöer präglade av våld, hot om våld samt missbruk och beroende i 
olika former. 

En stor del av målgruppen har även bevittnat våld i hemmiljön. Här finns ett 
stort behov av förebyggande arbete och samverkan mellan skola och social
tjänst. I detta sammanhang finns goda förutsättningar att på ett förvaltnings
övergripande plan använda och vidareutveckla Bålstapolarnas erfarenheter 
av barn- och ungdomsarbete i utsatta miljöer. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om utvecklingsmedel år 2011. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-03, m 2011.1273. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Uppsala län ansöka om 
470 000 kronor i utvecklingsmedel till våldsutsatta familj er där barn och 
unga bevittnat våld. 

Beslut expedieras till: 
Utvecklingsledarei kvalitetscontroller Lennart Eriksson 
Stöd- och behandlingsenheten, Yvonne Sturesson-Ljungblad 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JUS�RE 

1(7) I�Jvl 
Nr2011.1384 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-17 

Socialnämnden 

SN § 51 SN 2011/24 

Beslut om att ansökan om stimulansbidrag för införande av 
lokala värdighetsgarantier år 2011 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen (2001 :453) 
om en nationell värdeglUnd för äldreomsorgen. Den nya bestämmelsen inne
bär att socialtjänstens omsorg om äldre ska imiktas på att äldre får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande. För att höja kvaliteten i äldreomsorgen 
och tydliggöra för målgruppen vad de kan förvänta sig av kommunernas 
äldreomsorg, kan kommunerna införa lokala värdighetsgarantier. 

För att stimulera kommunerna att införa lokala värdighetsgarantier har 
regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att besluta om och utbetala 
stimulansbidrag till kommunerna i två steg. 

Vid första ansökningstillfållet ansöker Håbo kommun om 100 000 kronor 
(senast 7 juni 2011) och vid andra tillfållet om 75 500 kronor (senast 15 
oktober 2011). Stimulansbidraget ska användas till att förbereda införandet 
av lokala värdighetsgarantier som ska följas upp på individnivå. 

Beslutsunderlag 
Information om prestationsersättning, daterad 2011-04-01. 
Ansökan om prestationsersättning, daterad 2011-04-18 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-18, m 2011.1129. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att ansöka om medel hos Socialstyrelsen för 
införandet av lokala värdighetsgarantier. 

2. Socialnämnden noterar att ansökan om medel sker i två steg. 

Beslut expedieras till: 
Utvecklingsledarelkvalitetscontroller, Britt-Louise Thorberg 
Enhetschefer inom äldreomsorgen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JUS�E 

Ib I �JDI 
Nr2011.1385 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialn.:imnden 

SN § 52 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-17 

SN 2010/85 

Rapport om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL 

Bakgrund 
Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funk
tionshindrade (LSS) är kommunema skyldiga att anmäla alla gynnande 
beslut som inte verkställts inom tre månader. Nämnden ska också på mot
svarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader från avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 
kan Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen 
påläggs ett vite av varierande storlek. Håbo kommun rapporterade in, i 
januari år 20 Il, de beslut som fattats minst tre (3) månader tidigare och som 
inte verkställts innan 20ll-0l-lS. Det rörde sig då om fem (S) beslut enligt 
SoL och fyra (4) beslut enligt LSS. 

Läge i Håbo kommun 2011-04-15 
Håbo kommun har åtta (8) beslut som inte verkställts per 20ll-04-lS, vilket 
är inrapporterat till Socialstyrelsen. Fyra av besluten gäller bostad med sär
skild service enligt 9 § stycke 9 LSS, och samtliga har meddelat att de inte 
önskar bli erbjudna bostad utanför Håbo kommun. 

De andra fyra (4) besluten gäller petmanent boende enligt S kap S § eller S 
kap 7 § SoL där sökande önskar få beslutet verkställt, men där det inte skett 
på grund av resursbrist. En av dessa personer hade dock strax innan 
rapporteringstillfållet sökt och fått beviljat boende av en annan kommun. 

Ytterligare fyra (4) beslut har dock rapporterats in till Socialstyrelsen. Det är 
beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda, men där sökande 
under senaste kvartalet antingen dragit tillbaka sin ansökan eller fått beslutet 
verkställt. Det äldsta besluten fattades i maj år 2010. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-20, nr 2011.1136. 

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 
Kommunens revisorer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1386 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-06-17 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 53 SN 2011/25 

Rapport om kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 
hemsjukvården Håbo kommun 

Sammanfattning 
Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 
läkemedelshantering i hälso- och sjukvården bör läkemedelshanteringen 
genomgå en extern kvalitetsgranskning minst en gång om året. 

Håbo kommun har avtal med Apoteket Farmaci som genomf611 en gransk
ning på kommunens enheter inklusive Attendo Care vårdboende. Rapp0l1en 
från Apoteket Farmaci har skickats ut till enheterna och till Attendo Care 
och arbete pågår med att revidera riktlinjer och lokala rutiner med anledning 
av påpekanden i rapp0l1en. 

Beslutsunderlag 
Rapport om kvalitetsgranslming, daterad 2011-02-10, nr 2011.387. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-20, nr 201 l.l 149. 

Beslut 

l .  Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

2. Socialnämnden noterar att förvaltningen fortsätter det arbete som inletts. 

Beslut expedieras till: 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING 

IL�I  �J'0 1 
Nr 2011.1390 



� -. HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 54 

Patientsäkerhetsberättelse år 2010 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-17 

SN 2011/23 

2011-01-01 trädde patientsäkerhetslagen (2010:659) i kraft. Där regleras 
bland annat vårdgivarens ansvar för att bedriva ett systematiskt patient
säkerhetsarbete. Det organisatoriska ansvaret för hur patientsäkerhetsarbetet 
är fördelat i verksamheten ska dokumenteras. Senast den 1 mars varje år ska 
vårdgivaren upprätta en patientsäkerhetsberättelse .. Där ska det framgå: 

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår. 
2. Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten 
3. Vilka resultat som har uppnåtts. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig föl' alla som önskar ta del 
av den. 

Under ål' 2010 har patientsäkerhetsarbetet främst fokuserat på avvikelse
hanteringen, dokumentation, läkemedelshantering och vård vid livets slut. 
Riktlinje föl' avvikelsehantering har reviderats med anledning av ändrad 
lagstiftning och införandet av elektronisk journalföring, där även avvikelse
hanteringen ingår. Riktlinjen tydliggör också fördelning av ansvar för 
patientsäkerheten. 

Beslutsunderlag 
MAS riktlinjer föl' avvikelsehantering, daterad 2011-02-23, Dnr 2009/172. 
Fördelning av ansvar, daterad 2011-03-22, nr 2011.820. 
Patientsäkerhetsberättelse, daterad 2011-03-22, nr 2011.817. 
Tjänsteslaivelse, daterad 2011-04-20, nr 2011.1147. 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen och att den görs 
tillgänglig genom att publiceras på kommunens hemsida. 

2. Socialnämnden har tagit del av reviderad riktlinje föl' avvikelsehantering 
inom hälso- och sjukvård och social omsorg samt godkänner fördelning 
av ansvar för patientsäkerheten i Håbo konrmun. 

Beslutsexpediering 
Enhetschefer inom äldreomsorg och funktionshindrade 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1391 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-17 

Socialnämnden 

SN § 55 SN 2011/6 

Beslut om höjning av kundvalsersättning gällande under år 2011 

Sammanfattning 
Sedan den 1 mars 2010 finns kundval i hemtjänsten enligt LOV (Lagen om valfrihets
system). Det har inte visat sig vara praktiskt möjligt inför år 2011 beroende på att SKL 
(Sveriges kommuner och landsting) först den 15 december meddelade det beräknade 
omsorgsprisindexet för år 2011. Det kan antas att även i framtiden kommer uppgifter 
från SKL, inom detta område, att publiceras först i slutet av året. 

r)il�;iilt-;'i-;'g;;'fö� år-2 djo-lp;:iv-;;ti���;:an�TP;:j�at i�v����;�lI<';;n-,;;-�n�l-��rk�'-rKomm�;;-�l-��;:k- . __ .-! 
i anges inom parantes och ! tör, Övergran, ! tör Häggeby ! samhet i egen regi I samIlet i egen regi I 
!föreslagna ersättningarfär ! Yttergran och ! och Skokloster ! Övergran, Ytter- I Häggeby och ! 
�ål��Q.!Lq71gesl11etl!etstil __ __ !I(!l.Lll!�: ____ J_ __ ____ � _grlll!_���!l. lnlaL._ i SI<:�I<:Ill.st"r ______ .! 
l A. Personlig omvårdnad 1337 I,r/tirn 1409 kr/tirn i 331 I,r/tirn i 397 kr/tirn I 
!och service om leveran- !(330) !(401) !(324) 1(389) ! 
I tören är godkänd enligt I I I I ! 

lJs��.fI�!L.l)<l Q.�g-Q:_�.?� . .9.Q-..J-.-." ... -,_._--._-.J-.-... .. ... --......... "._ ... __ ."."._, .... J._ .. __ . ___ . ___ . __ ._. __ ._ .. _.-.... " .. -.--.--1----.. -----.-.---.-.--.. ---".,.--1 
jB. Servicetjänst om leve- 1315 kr/tirn 1383 kr/tirn 1309 kr/tirn 1372 kr/tirn ! 
! rantören är godkänd enligt ! (309) ! (381) I (303) 1(364) ! 
LI<:I!�g�!:i�!�Oll:QO�lz:QQL_.____ __ L _. _ L_________ _ ._L __ . ______ J 

JUSTERARE 

Förvaltningens bedömning är att det är rimligt att höja ersättningarna i enlighet med 
omsorgsprisindex för att täcka leverantörernas kostnader för löne- och prisölmingar. För 
att frågan kommande år ska kunna hanteras på ett smidigare sätt föreslås också att 
fullmäktige delegerar beslutanderätten till socialnämnden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-03-21, § 51, att inte behandla social
nämndens framställan 2011-02-22 § 25 till kommunfullmäktige, med hänvisning till 
fullmäktiges beslut 2008-04-28, § 40, kompletterad 2009-05-04, § 37, att förändringar 
av kundvalsersättningen ska beslutas på nämndsnivå. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut, 2011-02-22 § 25 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2011-03-21, § 51. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-28, nr 2011.1207. 

Beslut 

1. Socialnänmden beslutar att höja timersättningen till utförare i hemtjänsten med 
2,1 procent från och med 2011-01-01 till och med 2011-12-31. 

Beslut expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, för kännedom 
Utförare inom hemtjänst i Håbo kommun, för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1392 



r"ll W HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-17 KOMMUN 
Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 56 SN 2011/28 

Avgiftshantering inom äldre- och handikappomsorgen 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har uppdaterat det dokument rörande avgifter inom äldre
och handikappomsorgen som kommunstyrelsen antog 2007-06-18 § 65. 

Förändringatna är främst gjorda för att uppdatera avgiftshanteringen utifi·ån 
en mindre lagförändring som ändrat· uträkningen av biståndstagarens avgifts
utrymme. Berälmingama har redan innan denna justering följt lagen, men har 
under senaste året inte stämt överens med avgiftsdokumentet. 

I förslag till ny avgiftshantering ingår också mindre textf6rändringar för att 
förtydliga den enskildes eget ansvar att inkomma med information som kan 
påverka beslut om avgift. Detta är dock ingen praktisk förändring gentemot 
tidigare. Slaiften är också uppdaterad så att det framgår att avgiftsbesluten 
fattas av debiteringsansvat·ig (administratörer inom äldreomsorgen) och inte 
av biståndsbedömare. Detta i enlighet med socialnämndens delegationsför
teckning från år 2011. 

Förslaget innehåller ingen höjning av någon enskild avgift inom äldre- och 
handikappomsorgen. 

Beslutsunderlag 
Avgiftshantering inom äldre- och handikappomsorgen, daterad 2011-05-10, 
nr 2011.1237. 
Tjänsteskrivelse, daterad 5011-05-02, nr 2011.1272. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att lämna förvaltningens förslag till avgiftshan
tering inom äldre- och handikappomsorgen till kommunfullmäktige. 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag 
till avgiftshantering inom äldre- och handikappomsorgen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Enhetschefer inom Pomona, Dalängen, Hemtjänst samt Myndighetsenheten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

16 IL� D I 
Nr2011.1394 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-17 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 57 SN 2010/83 

Verksamhetsplan för socialförvaltningen år 2011 

Sammanfattning 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan för år 2011. 
Planens inriktning är att socialtjänsten ska vara Sveriges bästa socialtjänst 
och det är mot detta mål som verksamhetsplanen syftar. Ambitionen är att 
verksamhetsplanen ska användas i det vardagliga arbetet och att planen följ s 
upp regelbundet under verksamhetsåret. 

Håkan Welin (FP) lyfter iden när det gäller verksamhetsplanen infor år 2012. 
Bland annat att tjänstemän och politiker i nämnden tillsammans arbetar fram 
planen för år 2012. Som ytterligare en del i att bli Sveriges bästa socialtjänst. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan, daterad 2011-05-11, nr 2010.2566. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-03, nr 2011.1276. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplanen for socialför
valtningen år 2011. 

Beslut expedieras till: 
Socialförvaltningens lednings grupp och stödfunktionsgrupp 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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rEl W HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-05-17 

SN 2011/29 

Delårsuppföljning per den 31 mars 2011 

I förvaltningens delårsuppföljning per den 31 mars är det prognostiserade 
underskottet 2 657 tusen kronor. Dock är prognosen osäker på grund av 
flera okända faktorer som förvaltningen inte har kontroll över och ska 
betraktas som ett sämsta möjliga utfall. Faktorer som är osäkra är bland 
annat: 

• Kostnader för placeringar av ungdomar och vuxna missbrukare. 
• Behovet av köp av kOlitidsvård för äldre. 
• Utvecldingen av kostnaderna för försötjningsstöd. 
• Kommer Upplands-Bro att fortsätta att köpa två äldreboendeplatser efter 

den 1 juli? 
• Intäkter från försäkringskassan för personlig assistans. 
• Kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten. 

De stora underskotten i prognosen finns inom hemtjänst och personlig 
assistans. Individ- och familjeomsorgen redovisar ett visst överskott. 

När det gäller hem�änstens underskott så är detta bekymmersamt. En 
förklaring är sannolikt fler brukare med mycket insatser samt utökad 
insatstid hos flera brukare vilket sannolikt i huvudsak förklaras av bristen på 
lägenheter i särskilt boende. I syfte att få en fullödig genomgång och analys 
av hem�änsten har konsult från KomRev inom PwC engagerats. Uppdraget 
är att utvärdera bland armat: 

• Ledning och styrning 
• Vad som påverkar planering och bemanning 
• Hur är relationen mellan utförd tid, beviljad tid och övrig tid? 
• Vad är den rimliga kundtiden av den arbetade tiden? 
• Vad är en rimlig kostnad per hemtjänsttimme och vad innefattas? 

KomRevs konsult förväntas presentera en rapport i vecka 22. 

Riktpunkten per april är 33,3 procent och förvaltningens utfall är 31,1. 
Kostnaderna per april är ca 60,6 miljoner som kan jämföras med förra årets 
kostnader för samma period som var 60,2 miljoner kronor. I genomsnitt har 
förvaltningens kostnader per månad nnder perioden januari - april varit 
knappt 15 200 tusen kronor. För att ha en budget i balans vid årets slut får 
inte den genomsnittliga kostnaden per månad under perioden maj-decemeber 
överstiga 17 300 tusen kronor. 

I J(5RE1 J�j I 
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HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-17 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 58 SN 2011/29 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att det finns en risk för ett underskott vid årets slut 
samtidigt som det finns en hel del osäkerhet som gör att underskottet kan bli 
mindre än vad som nu har prognostiserats. Därför föreslås i nuläget följande 
besparingar och åtgärder 

• Tjänst som socialsekreterare hålls vakant i fyra (4) månader, 160 tusen kronor 
• Tjänst som ungdomscoach hålls vakant under tre (3) månader, 120 tusen kronor 
• Vaktmästeri, vakans, 5 O tusen kronor 
• Aterhållsamhet med vikarier till vård och omsorg, 200 tusen kronor 
• Månadsvisa uppföljningar för att noga följa den ekonomiska utvecklingen och 

vid behov föreslå ytterligare åtgärder 

Beslutsunderlag 
Delårsuppföljning per 31 mars 2011, tu' 2011.1233. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-10, tu' 2011.1271. 

Beslut 

l .  Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att genomföra de 
föreslagna besparingama. 

2. Socialnämnden beslutar att förvaltningen återkommer till nämnden med 
månadsvisa uppföljningar av socialnämndens budget. 

Beslut expedieras till: 
Konununstyrelsen, för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.1397 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-17 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 59 SN 2011/3 

Kvinnojouren Olivia - Beslut om föreningsbidrag till 
driftskostnader och utbildning 

Sammanfattning 
Kvinnojouren Olivia ansöker om fåreningsbidrag på 130 000 kronor får 
löpande kostnader och utbildning får år 2011. 

Kvinnojouren Olivia hjälper misshandlade kvinnor med eller utan brun till ett 
skyddat boende under kortare tid. Jourtelefon är igång mellan klockan 09:00-
21 :00 där jouren ger råd och stöd. Kvinnojouren Olivia vill bli bättre på att ta 
hand om kvinnor som har misshandlats genom att delta på kurser, studiebesök, 
föreläsningar, med mera samt ha möjlighet att kunna köpa studiematerial. 

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor , undertec1mad 2011-03-20, m 2011.695. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-28, m 2011.1211. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att betala ut 130 000 kronor i fåreningsbidrag 
till Kvinnojouren Olivia får år 2011. 

Beslut expedieras till: 
Kvinnojouren Olivia 
Ekonomiavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.1398 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-17 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 60 SN 2011/3 

SPF Håbo - Beslut om föreningsbidrag till trygghetsringning 

Sammanfattning 
SPF (Sveriges pensionärsförbund) i Håbo ansöker om föreningsbidrag på 
4 000 kronor för utlägg i samband med trygghetsringning. 

Trygghetsringning är öppen för alla äldre ensamstående, oavsett om man är 
medlem i någon pensionärsorganisation eller inte. Idag finns nitton personer 
anmälda till trygghetsringning och det finns tio jourhavande som lyssnar av 
telefonsvararen vmje dag. Ensamstående ringer till telefonsval'aren och talar 
in ett meddelande senast klockan 11 :00 vmje dag. Om någon person inte har 
hÖJi av sig, vidtas omedelbmi åtgärder. Trygghetsringning är en service som 
skapar trygghet fOr den som lever ensam. 

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor, undertecknad 2011-03-08, nr 2011.207. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-28, nr 2011.1208. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att betala ut 4 000 kronor i fOreningsbidrag till 
SPF Håbo TJygghetsringning fOr år 2011. 

Beslut expedieras till: 
SPF Håbo 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.1399 



HÄBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-05-17 

Socialnamnden 

SN § 61 SN 2011/3 

Enköping-Håbo BroUsofferjour - Beslut om föreningsbidrag till 
löpande kontorsutgifter, annonsering, utbildning, med mera 

Sammanfattning 
Enköping-I-Iåbo Brottsofferjour ansöker om föreningsbidrag på 30 000 kronor 
till löpande kontorsutgifter, annonsering, utbildning, med mera, för år 20 Il. 

Enköping-I-Iåbo Brottsofferjours huvuduppgift är att organisera och på lämpligt 
sätt ge stöd och hjälp till kriminalitetens offer. Brottsofferjouren har 13 aktiva 
stödpersoner som under året bistått 129 brottsoffer, 80 stycken från Enköping 
och 49 stycken från I-Iåbo. Under året har också 127 personer, brottsoffer och 
anhöriga, tagit kontakt med jouren för rådgivning, bland annat skadeståndsan
språk eller andra rättsliga frågor. Jouren anordnar regelbundet stödpersonträffar 
för gemensamt erfarenhetsutbyte. 

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor, undertecknad 2011-02-21, ffi' 2011.952. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-28, ffi' 2011.1213. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att betala ut 30 000 kronor i föreningsbidrag till 
Enköping-I-Iåbo Brottsoffeljour för år 2011. 

Beslut expedieras till: 
Enköping-I-Iåbo Brottsoffeljour 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JU�RE 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-17 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 62 SN 2011/3 

Anhörigföreningen - Beslut om föreningsbidrag dels till Anhörig
riksdagen och dels till Nationella Anhörigdagen 

Sammanfattning 
Anhörigfdreningen i Håbo ansöker om föreningsbidrag på 30 000 kronor. 

Till en beräknad kostnad på cirka 10 000 kronor för två medlemmars deltagande 
i Anhörigriksdagen i Varberg som samlar anhöriga, vård och omsorgspersonal, 
frivillig- och intresseorganisationer samt tjänstemän och politiker från hela 
landet. Temat för året är - Stöd till anhöriga - en fråga om goda levnadsvillkor 
och en viktig samhällsfråga. 

Till en berälmad kostnad på cirka 20 000 kronor arrangera ett Öppet hus på 
Kyrkcentrum i samband med Nationella Anhörigdagen som ska bidra till att 
sprida information och kunskap om anhörigstöd till Håbos kommuninvånare 
genom information och föreläsningar. 

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor, underteclmad 2011-02-14, ID' 2011.953. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-28, ID' 2011.1215. 

Beslut 

1. Socialnänmden beslutar att betala ut 30 000 kronor i föreningsbidrag till 
Anhörigföreningen i Håbo för år 2011. 

Beslut expedieras till: 
Anhörigföreningen i Håbo kommun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr2011.1401 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-05-17 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 63 SN 2011/3 

RSMH i Håbo - Beslut om föreningsbidrag till att driva en menings
full vardag, samvaro och utflykter till medlemmar 

Sammanfattning 
RSMH i Håbo - Riksförbundet för social- och mental hälsa - ansöker om 
f6reningsbidrag på totalt 20 000 kronor. 

Pengarna ska användas till att driva en meningsfull vardag, samvaro och 
utflykter till föreningens medlemmar. Föreningens målsättning är att genom 
kannatstöd ge medlemmar en ljusare tillvaro. De flesta lider av psykisk ohälsa 
och behöver hjälp för att få dagen meningsfull. På RSMH finns möjlighet till 
samvaro genom spel, radio, tv, biljard, med mera. Studiecirklar anordnas och 
besökarna kan få en kopp kaffe. Utflykter och resor anordnas då och då. 
Föreningen har också ett antal stödmedlemmar. 

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor, undertecknad 2011-04-29, nr 2011.553. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-03, nr 2011.1278. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att betala ut 20 000 kronor i f6reningsbidrag till 
RSMH i Håbo för år 20 II. 

Beslut expedieras till: 
RSMH i Håbo kommun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-17 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 64 SN 2011/3 

Diabetesföreningen i Håbo - Beslut om föreningsbidrag till bland 
annat kampanjer, utbildning och utflykter 

Sammanfattning 
Diabetesföreningen i Håbo ansöker om föreningsbidrag på totalt 15 000 kronor. 

Pengarna ska bland annat användas till att öka medlemsantalet, då det är 
känt att det finns cirka 700 stycken diabetiker i Håbo kommun. Det films 
cirka 74 stycken medlemmar i föreningen idag och flertalet av dessa är 
anhöriga och familjemedlemmar. Föreningen vill med bidragspengar 
genomföra en kampanj som imiktar sig på att få fler medlemmar. 

Syftet är att fler ska kunna få tillgång till föredrag om fotvård och matens 
betydelse vid diabetes samt lite tyngre satsningar på ögon och njurar vilka är 
delar i kroppen som tar en del stryk av diabetes. Kampanjen ska även riktas 
till dem som har ansvar för matlagning i en diabetesfamilj samt att ordna 
matlagningskurser för diabetiker vilket kan kosta en del. Föreningen vill 
även ordna med en del utflykter som har anknytning till diabetes. 

I regelverket för föreningsbidrag inom socialnämnden står följande: 

Håbo kommuns socialnämnd beviljarföreningsbidrag fil/föreningar
/organisationer som bedriver verksamhet inom socialnämndens 
verksamhetsområde. Bidraget är avsett atf vara ett stöd till lokala 
föreningar/organisationer som vars engagemang innehåller stöd- och 
hjälpinsatserför Håbo kommuns invånare med anknytning till 
socialljänsten. 

Diabetesföreningens verksamhetsområde ligger inte inom socialtjänstens verk
samhetsområde utan snarare inom landstingets hälso- och sjukvård, varför 
ansökan bör avslås. 

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor, underteclmad 2011-03-11, m 2011.954. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-29, nr 2011.1222. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att avslå bidragsansökan om 15 000 laonor till 
Diabetesföreningen i Håbo då föreningen inte bedriver verksamhet 
kopplat till social1jänsten. 

Beslut expedieras till: 
Diabetesföreningen i Håbo kommun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1403 



HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-17 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 65 SN 2010/121 

Redovisning av anmälningsärenden till socialnämnden 

Sammanfattning 
Redovisning av amnälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse f6r 
ledamötema i socialnämnden. Handlingar enligt förteckning kan studeras 
individuellt i den pälm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Förteckning över anmälningsärenden, m 2011.1234. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att lägga anmälningsäl·endena till handlingama. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-17 

Socialnämnden 

SN § 66 SN 2011/9 

Utredning gällande ledsagning och promenadstöd 

Sammanfattning 
Socialnämnden har 2011-02-22, § 27, uppdragit åt forvaltningen att utreda frågan 
om eventuell forändring av regelverket kring ledsagning och promenadstöd och 
redovisa detta till nämnden. Uppdraget kommer fr'ämst utifrån frågan om hnrnvida 
ledsagning borde vara en kostnadsfri insats for synskadade som har behov av det. 

Det är stora skillnader mellan kommunerna i både kriterier för att erhålla 
ledsagning enligt socialtjänstlagen, samt i utformning, uppföljning och avgifter 
for insatsen. Håbo kommun har det vanligaste sättet att avgiftsbelägga insatsen, 
vilket innebär att avgiften är timbaserad och ingår i högkostnadsskyddet (1 712 
kronor per månad) likt övrig hemtjänst. Avgiften är idag 100 kronor per timme, 
och om ledsagaren får omkostnader så betalas dessa av kommunen. 

Förvaltningen önskar en genomtänkt linje inom äldre- och handikappomsorgen i 
kommunen, där enskilda funktionshinder inte får en särställning. Förvaltningen 
påpekar också att gravt synskadade är berättigade till handikappersättning, vilket 
innebär att staten - åtminstone delvis - täcker det behov som en avgiftsbefrielse 
fr'ån kommunens sida skulle vara tänkt att täcka. 

Sammanfattningsvis foreslår således förvaltningen att socialnämnden inte fattar 
något nytt beslut avseende avgift för ledsagning av synskadade i Håbo kommun. 
Förvaltningen foreslår att socialnämnden lämnar socialförvaltningens utredning 
rörande promenadstöd och ledsagning på remiss till dels SRF (Synskadades riks
förbund) i Håbo, HSO Håbo, kommunala handikapprådet och till kommunala 
pensionärsrådet fOr synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens utredning, daterad 2011-05-09, nr 2011.1336 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-11, nr 2011.1336. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att remittera socialfOrvaltningens utredning rörande 
promenadstöd och ledsagning till SRF Håbo, HSO Håbo, kommunala handi
kapprådet och till kommunala pensionärsrådet för synpunkter. 

Beslut expedieras till: 
SRFHåbo 

HSOHåbo 
KHR, Kommunala handikapprådet 
KPR, Kommunala pensionärsrådet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.1405 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-17 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 67 

Sveriges bästa socialtjänst 

Punkten - Sveriges bästa socialtjänst - diskuterades i samband med social
nämndens ärende gällande verksamhetsplan (2011-05-17, § 57) för socialför
valtningen år 2011. 

Socialchefen tillägger att verksamhetsplanen kommer att användas i det 
vardagliga arbetet mot målet att bli Sveriges bästa socialtjänst. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-06-17 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 68 

Dels en information och dels en inbjudan 

Information från temadag om nationella riktlinjer 
Nämnden beslutade 2011-04-05, § 48, att max fyra (4) ledamöter från 
nämnden deltar på seminarium om nationella riktlinjer för vård och 
omsorg vid demenssjukdom den 10 maj 2011. Gunilla Gustavsson (S) 
och Ingrid Andersson (S) deltog på seminariet och lämnar information 
till nämnden om temadagens innehåll. 

Inbjudan till Anhörigriksdag 2011 
Ordföranden infonnerar om att två tjänstemän från kommunen kommer 
att delta i Anhörigriksdagen den 24 och 25 maj 2011. Pmtigrupperna 
har, var för sig, diskuterat om nämndens deltagande. Båda pmiigrupp
ema kom fram till att det räcker om kommunens tjänstemän deltar och 
att nämnden i stället bjuder in tjänstemännen att informera om 
seminariedagarna. 

Beslut 
1. Socialnämnden tackar för infonnationen från temadagen. 

2. Socialnämnden beslutar att inte delta i Anhörigriksdagen 2011. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1411 
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