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KOMMUN 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 69 Godkännande av dagordning 

§ 70 Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-06-14 

§ 71 A vrapportering fr'ån biståndsutskottets sammanträde 2011-06-14 

§ 72 Månadsuppfoljning per april 2011 

§ 73 Revidering av socialnämndens delegation gällande alkoholärenden 

§ 74 Rapport om kvalitetsgranslming av hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boenden 
for äldre 

§ 75 Rapport om avvikelser januari-april år 2011 samt konsekvens av driftstopp i Treserva 

§ 76 Kvalitetsuppfoljning av Svensk Kommuntjänst AB, Daglig verksamhet och Arbetsmark
nadsåtgärder 

§ 77 Redovisning av anmälningsärenden till socialnämnden 

§ 78 Plan för samhällsorientering till nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande i Håbo 
kommun 

§ 79 Förfrågningsunderlag för upphandling av HVB-hem f 01' ensamkommande flyktingbarn 

§ 80 Beslut om att ansöka hos Socialstyrelsen om bidrag till Omvårdnadslyftet 

§ 81 Gemensam skrivelse till SKL angående - Överflyttning av kostnadsansvar till kommuner
na för personlig assistans 

§ 82 Sveriges bästa socialtjänst har ingen barnfattigdom 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnamnden 

SN §69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-06-14 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen kompletteras med ett ärende om: 

• Förslag till gemensam skrivelse från länets kommuner till SKL 
angående - Överflyttning av kostnadsansvar till kommunerna för 
personlig assistans. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att komplettera dagordning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr2011.1679 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialn.:imnden 

SN § 70 

Information 

Socialchefen informerar om: 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-06-14 

Lägesrapport gällande Pwc:s uppdrag att granska verksamheterna hemtjänst 
och personlig assistans. Rapporten är i stort sett klar, några kompletteringar 
ska göras. 

Till hösten år 2011 ska det upphandlas rivning, flyttning och byggnation på 
Sjövägen l. Modell Pminering kommer att användas i byggprojektet för nya 
gmppbostäder. 

Diskussion förs om att byta alla mattor i alla bostadsmm och i alla allmänna 
utrymmen, både i två (2) huset Pomona och i fyra (4) huset Pomona. Logistiken 
kring de boende kan bli svårt att lösa. 

Sommarvikarier för hemtjänst och personlig assistans är inte alldeles enkelt, 
men bemanningen under sommaren ser ut att lösa sig även detta år också. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS utreder en trolig Lex Maria anmälan. 
MAS återkommer med rapport till nänmden i augusti 2011. 

Sju (7) arbetstagare på Attendo Care med tjänstledighet från Håbo kommun har 
aviserat om att återgå till kommunal1jänst från och med 1 september 2011. 

Uppsala län har ett lågt flyktingsmottagande. Länsstyrelsen i Uppsala län vill 
att kommunerna i länet väsentligt ökar flyktigmottagandet. För Håbos del 
skulle detta innebära problem med att lösa till exempel bostadsfi·ågan. 

Beslut 

1. Socialnänmden beslutar att notera infonnationen. 

JUSTERARE � 

I;rJI6 I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1680 



,..rll 
W HÅBO 

KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-06-14 

Avrapportering från biståndsutskottets sammanträde 

Sammanfattning 
Ordförande i socialnämndens biståndsutskott Per-Olof Thorsbeck (S) lämnar 
rapport till nämnden från utskottets sammanträde den 14 juni 20 Il. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar avrapporteringen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.11381 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 7 2  

Månadsuppföljning per april 2011 
Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-06-14 

SN 2011/19 

Förvaltningens månadsuppföljning per april redovisar ett underskott på 
1 623 tusen !aonor. De största underskotten finns inom äldreomsorg och 
LSS. Individ- och familjeomsorgen visar ett visst överskott. 

När det gäller utfallet får maj har det ännu inte hunnits analyseras fullt ut, 
men det kan konstateras att kostnaderna i maj varit högre än den genom 
snittliga kostnaden får januari - april. 

Det totala utfallet per maj är 40 procent med en riktpunkt på 41,67 procent. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppfåljning april år 2011, SN nr 2011.1555. 

- Tjänstes!aivelse, daterad 2011-05-31, SN nr 2011.1555. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska månadsupp
följningen för april 2011. 

2. Socialnämnden beslutar att avvakta med eventuella åtgärder när det 
gäller underskotten inom äldreomsorg och LSS tills revisorernas 
granslmingsrapport finns tillgänglig. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.1682 



HÅBO 
KOMMUN 

SocialMmnden 

SN § 73 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2011-06-14 

SN 201114 

Revidering av socialnämndens delegationsordning gällande 
alkoholärenden 

Sammanfattning 
Den 1 januari 201 1  trädde en ny alkohollag i kraft. Bland annat förändrades 
bestämmelserna för köksutrustning, cateringföretag, provsmakning, ny 
kategori drycker, ny åtgärd vid regelbrott, kunskapsprov med mera. Även 
anmälningsplikten för öl klass II, (2,25 till och med 3,5 procent) har skärpts. 
Detta medför att det blivit ändrat regelverk och ändrade lagrum varför 
förvaltningen reviderar delegationsordningen gällande alkoholärenden i 
punkt tre (3) i förteckningen. 

Beslutsunderlag 
Punkt tre(3) i delegationsordning, daterad 2011-04-28, SN nr 2011.245. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-19, nr 2011. 1423. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar godkänna reviderad delegationsordning gällande 
alkoholärenden i punkt tre (3) i delegationsfölteckningen. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
Alkoholhandläggare 
Myndighetsenheten 

JUSTERARE � 

I 7J IL) 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2011.1683 



� 
W HÅBO 

KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-06-14 

Socialnämnden 

SN § 74 SN 2011/32 

Rapport om kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvården i 
kommunens särskilda boende n för äldre 

Sammanfattning 
Det åligger medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, att följa upp kvaliten på 
hälso- och sjukvården med syfte att stimulera verksamheterna till förbättring 
och utveckling. Ett kvalitets instrument med enkätfrågor har används och 
svaren har sedan diskuterats med enhetschefen och legitimerad personal per 
enhet. Det finns god kännedom om riktlinjer från MAS och ganska god 
kännedom om vård och behandling. Vissa förbättringsområden finns dock. 

Utifrån kvalitetsgranskningen kommer följande åtgärder att genomföras: 

• MAS ser över strukturen på riktlinjer och rutiner så det blir enklare och 
mer överskådligt. 

• MAS utarbetar riktlinjer för medicintekniska prodnkter av typen 
blodtrycksmanchetter med flera och överväger rutiner för riskavfall. 

• Dalängen, Pomona hus fYra (4) och korttidsboendet arbetar fl·am en plan 
för förbättringsarbete vad gäller området inkontinens. 

• Korttidsboendet arbetar också fl·am en plan för förbättringsarbete vad 
gäller området muohälsovård. 

Planema ska genomföras under hösten år 2011 och utvärderas efter sex (6) 
månader. Utvärderingen omfattar även Pomona hus 2 som bedriver ett 
förbättringsarbete inom området inkontinens. 

Beslutsunderlag 
Rapport om kvalitetsgranskning, daterad 2011-05-03, SN nr 2011.1299. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-26, SN nr 2011.1490. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

2. Socialnämnden notera att planerade förbättringsåtgärder genomförs. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschef hälso- och sjukvård, inklusive beslutsunderlag 
Enhetschefer vård och omsorg, inklusive beslutsunderlag 
Sjuksköterska, Attendo Care, inklusive beslutsunderlag 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.1684 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-06-14 

Socialnämnden 

SN § 75 SN 2009/172 

Rapport om avvikelser januari-april år 2011 samt konsekvens av 
driftstopp i Treserva 

Sammanfattning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har sammanställt avvikelser får 
perioden januari-april år 2011 samt gjort en konsekvensanalys för patient
säkerheten vid oplanerade driftstopp i systemet Treserva. 

I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) framgår det tydligt att vårdgivaren har 
en skyldighet att både utreda och förebygga vårdskador. 

Det är angeläget att uh'eda hur patientsäkerheten kan säkerställas när det gäller 
åtkomst av elektroniska patient j ournaler vid oplanerade driftstopp i systemet 
Treserva, 

Beslutsunderlag 
Rapport om avvikelser under januari - april år 2011, SN ID' 2011. 1453. 
Rapport om konsekvenser av oplanerat driftstopp i Treserva SN ID' 2011. 1314 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-24, SN nr 2011. 1474, 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar godkänna rapporten om avvikelser januari-april år 
2011. 

2. Socialnämnden beslutar uppdra åt fårvaltningen att utreda hur patientsäker
heten kan säkerställas när det gäller åtkomst av elektroniska patientjournaler 
vid oplanerade driftstopp i verksamhetssystemet Treserva. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschefer inom vård- och omsorg, inklusive beslutsunderlag 
Socialchef, inklusive beslutsunderlag 
IT-chef, inklusive beslutsunderlag 

JUSTERARE � 

IX!lb) I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.168S 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-06-14 

SN 2010/71 

Kvalitetsuppföljning hos Svensk Kommuntjänst AB gällande daglig 
verksamhet och arbetsmarknadsåtgärder 

Sammanfattning 
Förvaltningen har i maj år 2011 genomfört en uppföljning av kvaliteten i 
verksamhetema hos Svensk Kommuntjänst AB. Företaget har i uppdrag att 
till Håbo Kommun utföra drift av daglig verksamhet samt arbetsmarknads
åtgärder. De båda ansvarsområdena har följts upp var för sig. 

Som dokumentation för kvalitetsuppföljning har mallen - Checklista för 
/olalitetsuppföljning - använts. Bland annat nämns följande: 

Internkontrollplan, kvalitetsplan och kvalitetsutvärdering finns inte 
redovisade på utförarens hemsida. 
Uppföljningen visar en del brister när det gäller systern för redovisning 
av klagomål och synpunkter. En manual behöver lokalt anpassas för 
verksamheten. 
Dokumentationen enligt verksamhetssystemet Treserva fungerar inte för 
en anpassad dokumentation av arbetsmarknadsåtgärder. Kan förklaras 
utifrån leverantörsproblem gällande en specifik modul. 

Socialförvaltningens ärendebeskrivning med resultat och bedömning framgår 
i tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-25. 

Beslutsunderlag 
Checklista, daglig verksamhet, daterad 2011-05-18, SN nr 2011. 1515. 
Checklista, arbetsmarknadsåtgärder, daterad 2011-05-11, SN nr 2011. 1515. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-25, SN nr 2011.1481. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens kvalitetsuppföljning 
av daglig verksamhet och arbetsmarknadsåtgärder hos Svensk Kommun
tjänst AB. 

Beslut expedieras till: 
Svensk Kommuntjänst AB 
Enhetschef, myndighetsenheten 
Biträdande enhetschef, myndighetsenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.169Q 



r"1l HÅBO "'-' KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-06-14 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 77 SN 2010/121 

Redovisning av anmälningsärenden till socialnämnden 

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 socialnänmden. Handlingar enligt föt1eckning kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Föt1eckning över anmälningsärende, SN nr 201l. l 519. 

Beslut 

l .  Socialnämnden beslutar att lägga anmälningsärendet till handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING 

11�1 
/,/ 
(5) 

Nr2011.1692 





HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-06-14 

Socialnämnden 

SN § 79 SN 2011/35 

Förfrågningsunderlag för upphandling av HVB-hem för ensam
kommande flyktingbarn 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2011-05-23 beslutat att på nytt teckna avtal med 
Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbmn enligt 
3 § andra stycket lag (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera. 

I mottagandet ingår dygnet-runt-vård. Det finns, som tidigare redovisats för 
nämnden, ekonomiska och driftsmässiga fördelar med ett HVB-hem i egen 
regi. Det bedöms dock inte finnas lokala förutsättningar för upp start under 
år 2011, varför socialnämnden till kommunstyrelsen hade föreslagit en 
upphandling av ett HVB-hem, för mottagandet under de första åren. 

Socialförvaltningen har nu i uppdrag att genomföra upphandlingen, och har 
utarbetat förfrågningsunderlaget i samverkan med upphandlingsenheten, som 
också kommer att biträda socialförvaltningen i upphandlingsprocessen. 
Upphandlingen görs enligt lag om offentlig upphandling (LOU) och innebär 
att ett ramavtal kommer att tecknas med en ensam leverantör. Håbo kommun 
har dock det övergripande ansvaret för mottagandet av de mottagna barnen, 
och all myndighetsutövning utförs av socialnämnden. Intentionen är att 
avtalet ska gälla från oktober månad. 

Beslutsunderlag 
Förfrågningsunderlag med bilagor, UHl l- l ,  daterat 2011-06-14, 
SN m 2011.1635. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-06-03, SN m 2011.1584. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att genomföra 
upphandling av HVB-hem för vård av ensamkommande flyktingbarn, 
utifi'ån föreslaget förfrågningsunderlag. 

2. Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschef att utifrån de 
givna utvärderingskriterierna meddela tilldelningsbeslut. 

Beslut expedieras till: 
Upphandlingsenheten 
Socialförvaltningens myndighetsenhet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGS8ESTYRKNING Nr2011.1694 



HÅBO 
KOMMUN 

SocialMmnden 

SN § 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-06-14 

SN 2011/31 

Beslut att ansöka om utbildningsbidrag hos Socialstyrelsen för 
deltagande i Omvårdnadslyftet 

Sammanfattning 
Regeringen har beslutat om en satsning på utbildning för personal inom 
äldreomsorgen. Omvårdnadslyftet syftar både till att stärka den grund
läggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden samt den 
kompetens som behövs för specialiserade uppgifter. Anslaget för Håbo 
är 134 500 kronor för år 2011. Socialstyrelsen kommer att ge anvisningar 
för utbildningsinsatserna för åren 2012 och 2013 senare under året. 

Huvudsyftet med regeringens satsning är att stimulera huvudmännens 
långsiktiga arbete med att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge 
medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller. Målet är att höja 
personalens kompetens och dänned medverka till att höja kvaliteten inom 
äldreomsorgen. Medlen kan sökas och användas till utbildning som utgår 
från kurserna i det nya vård- och omsorgsprogrammet inom gymnasie
skolan. Målgrupp är undersköterskor och vårdbiträden som oftast finns 
nära dom som behöver vård och omsorg. 

Beslutsunderlag 
Infonnation och ansölmingsblankett gällande bidrag till Omvårdnads
lyftet, daterad 2011-04-28. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-17, SN nr 2011.1228. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att ansöka hos Socialstyrelsen om 134 500 
kronor till personalens utbildning enligt Omvårdnadslyftet. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
Bildningschef 
Enhetschefer inom äldreomsorg 
Personalkonsult 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.1695 



HÅ BO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 81 

SAMMÄNTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-06-14 

SN 2011/36 

Gemensam skrivelse till SKL angående - Överflyttning av 
kostnadsansvar till kommunerna för personlig assistans 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden i Enköping tar initiativ till en länsgemensam skriv
else till Sveriges kommuner och landsting, SKL. Syftet är att SKL ska prioritera 
att ta upp frågan med berörda myndigheter och departement - Om hur kostnads
ansvaret/ör personlig assistans i vissa/all har över/örts till kommunerna. 

Förslag till beslut är att de nämnder som ställer sig bakom skrivelsen, gemen
samt undertecknar en och samma skrivelse som Enköpings kommun ansvarar 
får och skickar till SKL. 

Bakgrund - Sammanfattning 
Under år 2010 och år 2011 har det framkommit att kommunerna får ta en allt 
större del av kostnaderna får personlig assistans, samtidigt som staten då 
minskar sitt åtagande. Anledningen är Försäkringskassans nya tollming av hur 
tiden för gmndläggande behov rälmas fram. 

Resultatet har blivit en övervältring från staten till kommunerna. Allt fler 
assistansberättigade får nu avslag när Försäkringskassan gör omprövningar av 
sina tidigare beslut. Personer med mycket omfattande behov, och som till och 
med har haft assistans i 24 timmar om dygnet får nu i vissa fall helt avslag på 
assistansersättning från Försäkringskassan. Istället får kommunen ta över 
ansvaret för deras assistansersättning. Det samma gäller personer med mycket 
omfattande behov som söker assistansersättning för första gången. 

Beslutsunderlag 
Brev till länets nämnder inom socialförvaltningen, daterad 2011-05-09. 
Gemensam skrivelse till SKL, daterad 2011-04-27. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-06-13, SN 111' 2011.1658. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att underteclma den gemensamma skrivelse som 
Enköpings kommun samordnar och skickar till SKL. 

Beslut expedieras till: 
. Enköpings kommun, vård- och omsorgsnämnden, 745 80 Enköping 

Enhetschef myndighetsenheten 
Enhetschef personlig assistans 

JUSTERARE � 

I ;[JJICJ I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.1701 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 82 

Sveriges bästa socialtjänst 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-06-14 

SN 2011112 

Gunilla Gustavsson (S) tar upp frågan om hm det är med bmnfattigdom i 
Håbo konunun. 

Enligt Rädda Barnen lever 220 000 tusen barn i fattiga hem. Det är mer än 
vart tionde bmn. Aktuellt just nu är att Rädda Barnen ska starta en kampanj 
mot bamfattigdom. 

Nämnden diskuterm frågan. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att återkonuna i augusti år 
2011 med rappOli på om det finns någon barnfattigdom i Håbo kommun 

2. Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma i augusti 
år 2011 med ett förslag på vad som kan göras om det finns barnfattigdom i 
Håbo kommun. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschef myndighetsenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1702 
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