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H BO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 14 

Informa.tion från socialchef 

Okta vialSjö vägen 
Kommunens upphandling avseende totalentreprenad av LSS-boende, 
rivning och nybyggnation, har överprövats och ligger för avgörande hos 
Förvaltningsrätten i Uppsala. När total entreprenaden kan komma i gång är 
därmed oklart. Dock förs ändå diskussion med Biskops-Arnö om tillfålliga 
boenden under rivning och byggnation för alla som nu bor på LSS-boendet. 

Ny enhetschef 
Matilda Norell, enhetschef på personlig assistans kommer från den l juni 
2012 att gå över till hemtjänsten som ny enhetschef. Rekrytering av ny 
enhetschef till personlig assistans pågår. Fem (5) har varit på en första 
intervju och tre (3) av dessa har kallats till en andra intervju. 

LOV, lagen om valfrihet 
Nytt avtal har tecknats med BA Prima Care, nystartat företag i Bålsta som 
ny utförare i hemtj änsten. 

Granskningsrapporl av den kommunala hemtjänsten 
Pwc:s har gjort en utvärdering av de ekonomiska effekterna i den 
kommunala hemtjänsten efter införandet av LOV, (lagen om valfrihet). 
Gransknings-rapporten kommer att delges till socialnämnden under mars 
månad 2012. 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.643 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

/,/,,,,"""l fl 

SN § 15 

Avrapportering från biståndsutskottets sammanträde 2012-01-26 

Sammanfattning 
Ordförande för socialnämndens biståndsutskott lämnar rapport till nämnden 
från utskottets sammanträde den 26 januari 2012. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar avrapporteringen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.644 



HABO 
I<OMMUN 

Socialnämnden 

SN § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-28 

SN 2011/40 

lägesrapport kring utredningsarbetet om barnfattigdom i Häbo 
kommun 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2011-11-0 l, § 116 dels om att föreslå skolnämnden 
och bildningsnämnden att deras förvaltningar ska delta i arbetsprocessen och 
dels att få återrapportering om hur utredningsarbetet har fortskridit . 

Skolnämnden och bildningsnämnden har i beslut uppdragit till sina respektive 
förvaltning att delta i den förvaltnings gemensamma arbetsprocessen. 

Inom flera områden har utredningsarbete och arbetsprocessen kommit igång. 
Förvaltningsövergripande arbetsgruppsmöten, workshops och konferenser har 
genomförts och kommer att genomföras. Bland annat planeras en konferens 
under våren 2012. Lokala arbetsgrupper inom socialförvaltningen har bildats 
med inriktning på lokala rutiner. Informationsmaterial har tagits fram och en 
handlingsplan planeras att bli fårdig under våren år 2012. 

Hanna Elmeskog, student från Linneuniversitetet gör under våren år 2012 sin 
praktik vid socialförvaltningen. Hanns studie - Professionsöverskridande 
samverkan - beskriver hur arbetet kring bamfattigdom utvecklas i Håbo 
kommun. 

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att arbetsprocessen kring bam
fattigdom är i gång. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, lägesrapport daterad 2012-02-13. 
Bilaga: Professionsöverskridande samverkan kring barnfattigdom. 
Skolnämndens beslut, 2012-02-20 § 11. 
Bildningsnämndens beslut, 2011-12-06 § 108. 
Socialnämndens beslut, 2011-01-01 § 116. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar godkänna förvaltningens lägesrapport kring 
bamfattigdom i Håbo kommun. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschef, Catrin Josephson 
Utvecklingsledare, Lennart N. Eriksson 
Skolnämnden 
Bildningsnämnden 

EXPEDIEPJlO SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.545 



HÅB 
KOMMU 

Socialnämnden 

SN § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-28 

SN 2009/172 

Arsrapport för avvikelser för år 2011 inklusive sammanställning 
av avvikelser för september till december år 2011 

Sammanfattning 
Antalet rapporterade avvikelser för år 20 Il  är 666 stycken. Det är en viss 
ökning från föregående år (647 stycken). Flertalet avvikelser handlar om fall 
och fel i läkemedelshanteringen. En lex Maria anmälan har gjorts under året 
som gäller - otydligt ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. 
Ett oplanerat driftstopp i den elektroniska patientjournalen resulterade i nya 
rutiner, bland annat om kontakt mellan IT-enheten och sjuksköterskorna för 
att säkerställa åtkomst till patientjournalen vid eventuellt stopp. 

Under året har arbetet med avvikelser utvecldats. Flertalet enheter diskuterar 
avvikelser på arbetsplatsträffar och tearnträffar. Det sker också en registrering 
i verksarnhetssystemet Treserva för flertalet avvikelser. 

Förvaltningens bedömning 
Det är viktigare att fokusera på hur arbetet med avvikelserna går till, med 
åtgärder och uppföljning, än att fokusera på själva antalet avvikelser. Fokus 
på hanteringen leder till bättre förutsättningar att ge en god och säker vård och 
omsorg till brukare/ patienter och i förlängningen också till fårre avvikelser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, årsrapport daterad 2012-02-06, nr 2012.282. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-06, nr 2012.370. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna årsrapporten för år 20 Il  och 
sammanställning för september-december 20 Il. 

2. Socialnämnden noterar med tillfredsställelse att inriktningen med av
vikelsehanteringen fokuserar på att hanteringen sker på ett ändamåls
enligt sätt och att risker i verksamheten dämled kan undvikas och 
brukare/patienter får en god och säker vård. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef Thomas Brandell 
Enhetschef hälso- och sjukvård 
Enhetschefer, vård och omsorg 
Verksamhetschef, Attendo Pomona hus 2 
Enhetschef Rindlags 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.554 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL B Datum 

KOMMUN 2012-02-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 18 SN 2012/12 

Rapport om införandet av nationella demensriktlinjer 

Sammanfattning 
2010-05-18 gav Socialstyrelsen ut nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom. Riktlinjerna lyfter fram evidensbaserade och utvärderade 
behandlingar och metoder. Syftet med nationella riktlinjer är att de ska vara ett 
stöd för beslutsfattare i kommuner, landsting och regioner. Att genom öppna 
och systematiska prioriteringar styra hälso- och sjukvården. 

I Håbo kommun har under år 2011 arbetet inriktats på att ge personalen inom 
äldreomsorgen fortbildning i demens vård. 

Dock behöver personalen få fortlöpande utbildning och handledning i arbetet 
med demenssjuka. I dag saknas resurser för detta arbete. Resurserna är även 
otillräckliga dels för att genomföra en tidig social utredning på personer med 
demenssjukdom och dels för att ge stöd till deras anhöriga. Mellan Håbo och 
Enköpings kommun finns ett samarbete i form av en arbetsgrupp utsedd av 
Äldrenålen. Syftet är att skapa samverkan mellan kommunerna och primär
vården vad gäller demenssjuka personer. 

Förvaltningen anser att det finns behov av att etablera ett demensteam i Håbo 
kommun. Ett demensteam som kan samordna och utveckla insatserna för 
demenssjuka, deras anhöriga och personalen inom äldreomsorgen. Frågan 
kommer att behandlas i budgetarbetet för år 2013-2015. 

Beslutsunderlag 
Rapport, daterad 2012-02-07, nr. 2011.1896 

- Tjänsteskrivelse, förslag till beslut, daterad 2012-02-07, nr 2012.381. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar godkänna rapporten, daterad 2012-02-07. 

2. Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att inför budgetarbetet 
2013-2015 beräkna kostnaderna för införandet av ett demensteam. 

3. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att närmare beskriva 
demensteamets funktion. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Enhetschef för hälso- och sjukvård 
Enhetschefer vård och omsorg 
Anhörigkonsulent 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.555 



HÅB 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 19 

Yttrande socialstyrelsen 

Dm 9.1-9644/201 l. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-28 

SN 2012/10 

Yttrande rörande tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Sammanfattning 
Regeringen har uppmärksammat att personer med psykisk funktionsnedsättning 
har svårt att få sina behov tillgodosedda, varför Socialstyrelsen utövat tillsyn 
inom området under år 2011. Socialstyrelsen genomförde en inspektion i Håbo 
kommun den 27-28 april 2011. 

Tillsynen fokuserar dels på kommunernas insatser i form av boende och 
boendestöd för personer med funktionsnedsättning, men även på samverkan 
mellan kommunen och landstinget. 

Håbo kommun fick 2012-01-18 två beslut från Socialstyrelsen. Dels ett om 
samverkan mellan Uppsala läns landsting och Håbo kommun och dels ett till 
socialnämnden om att säkerställa dokumentation av handläggning av ärenden 
och dokumentation av genomförandet av insats följer gällande bestämmelser. 

Vad gäller samverkan mellan Uppsala läns landsting och Håbo kommun 
påpekades inga brister, varför ärendet avslutats. 

Socialstyrelsen påpekade dock att ett förbättrings- och utvecklingsområde var att 
i enlighet med 3 f HSL och 2 kap 7 § SoL vid behov upprätta en individuell plan 
för den enskilde. 

Redovisning av vidtagna åtgärder ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 
15 mars 2012. För planerade åtgärder ska en tidplan redovisas. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens beslut (Dm 9.1-9644/2011) 
Socialstyrelsens beslut (Dm 9.1-3363612011) 
Planeringsdokument - Samordnad Individuell Plan 
Tjänsteskrivelse, yttrande daterad 2012-02-11 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse med 
redovisningar av åtgärder som yttrande socialstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Socialstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.574 



BO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-28 

Socialnämnden 

SN § 20 SN 2011/54 

Svar på motion om medresenärs kostnad vid resa med färdtjä.nst 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-07 § 128 att överlämna Folkpartiet 
liberalernas motion om att ta med medresenär vid beviljad fårdtjänstresa. till 
socialnämnden för beredning. Motionärerna Tomas Alm (FP) och Håkan Welin 
(FP) yrkar att fullmäktige ska besluta att: 
e i de fall en fårdtj änstberättigad resenär har ett berättigat behov av assistans 

från en medhjälpare för sin aktivitet på resmålet ska också denne 
medhjälpare få följa med på resan utan extra avgift. Alternativt till en 
reducerad avgift, motsvarande avgiften för kollektivtrafiken. 

I nuvarande regler för fårdtjänst gäller att medresenär betalar samma avgift 
som den fårdtjänstberättigade. Förvaltningen kan se tre olika sätt att hantera 
avgiften för medresenär. 

l. Behålla nuvarande regler, det vill säga, att medresenären betalar samma 
avgift som den fårdtjänstberättigade. 

2. En medresenär är berättigad till att resa med, till reducerad avgift alternativt 
kostnadsfritt, oavsett behovet av stöd på resmålet. 

3. En medresenär får följa med kostnadsfritt eller till reducerad avgift förutsatt 
att det finns ett behov av stöd på resmålet. 

I tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-11 redogör förvaltningen för argumenten 
för samtliga alternativ och de olika alternativens komplikationer. Vid en 
samlad bedömning av de olika alternativen är det förvaltningens uppfattning att 
en fårdtjänstberättigad person har möjlighet att ta med högst en (l) medresenär 
utan kostnad för denne. 

Socialnämnden kommer i ärendet om - nya riktlinjer för färdtjänst och riks
färdtjänst (dnr SN 2012/11) - att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att 
en fårdtjänstberättigad person har rätt att från och med l juni 2012 ta med en 
(1) medresenär utan kostnad för denne. 

Beslutsunderlag 
Motion, daterad 2011-10-20 

- Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-07 § 128. 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-11, m SN 2012.418 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att motionen med detta ska anses vara besvarad 
och överlämnar motionen till kommunfullmäktige. 

2. Socialnämnden noterar att ärendet har föredragits till KPR och KHR, vilket 
mottogs av råden med stor glädje. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige ;���RARE 

I �""--�� / 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.581 



H BO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-28 

SN 2012/11 

Uppdaterade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst, förändrad 
a.vgift gälla.nde medresenär 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2011-11-01 att öka området för kommunens fård
tjänst från två (2) mil till sex (6) mil utanför kommungränsen. Samtidigt 
beslutades att ändra avgiften för fårdtjänst så att resor utanför kommunen, 
men inom den givna sexrnilsradien, inte ska överstiga avgifter som gäller för 
motsvarande resor enligt lag om riksfårdtjänst. I de nya uppdaterade 
riktlinjerna är förändring gjord endast på det som berörs av, dels den 
geografiska förändringen och dels förändringen i avgiften gällande 
medresenär. I övrigt är riktlinjerna oförändrade. 

Tidigare riktlinjer 
Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade och ska resa 
samma sträcka som den färdtjänstberättigade. 

Uppdaterade riktlinjer 
Medresenär får följa med utan någon kostnadför denne, men eventuellt 
ytterligare medresenärer betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer, daterad 2012-02-06, nr SN 2012.371. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-08, nr SN 2012.401. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna uppdaterade riktlinjer för fårdtjänst 
och riksfårdtjänst, att bÖlja gälla från och med 2012-03-01., med undantag 
för den delen som gäller avgift för medresenär. 

2. Socialnämnden beslutar att godkänna uppdaterade riktlinjer för fårdtjänst 
och riksfårdtjänst i den delen som gäller avgift för medresenär, att gälla 
från och med 2012-06-01, under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar enligt socialnämndens förslag till beslut i beslutspunkt tre (3). 

3. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta, att en 
fårdtjänstberättigad person får ta med en (l) medresenär på resan utan 
kostnad för denne, att börja gälla från och med 2012-06-01. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Enhetschef, myndighetsenheten 
Kommunala Pensionärsrådet 
Kommunala Handikapprådet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.582 



H BO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 22 

Arsredovisning är 2011, socialnämnd 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-28 

SN 2011/19 

Socialnämndens resultat för år 2011 är ett underskott på l 333 tkr. Underskotten 
finns framför allt inom hemtjänst och övergripande socialtjänst medan Individ
och familjeomsorgen visar ett överskott. Underskottet inom verksamheten 
hemtjänst beror på fler brukare och också att många brukare har många hjälp
timmar beroende på bristen på platser i särskilt boende. Underskottet inom 
övergripande socialtjänst beror på högre IT -kostnader än beräknat och högre 
kostnader för modellkommunprojektet än beräknat. 

Individ- och familjeomsorgens överskott beror på lägre kostnader för försörj
ningsstöd, vilket kunnat uppnås genom en metodutveckling av arbetet i enheten. 
En annan förklaring är lägre kostnader för institutionsplaceringar av barn och 
unga, som förklaras av ett gott arbete med olika hemmaplanslösningar. 

När det gäller måluppfyllelse har två av målen inte kunnat mätas. Förvaltningens 
planering var att brukamöjdhet i särskilt boende och hemtjänst skulle utvärderas i 
SKL:s öppna jämförelser. Detta blev dock inte fallet eftersom svarsfrekvensen var 
så låg, gick det inte att dra några slutsatser. Förvaltningen har nu skickat ut en 
egen brukarenkät som förhoppningsvis kommer att ge en högre svarsfrekvens. 
Resultatet av denna beräknas kunna redovisas för socialnämnden i maj år 2012. 

JUSTERARE 

Viktiga händelser/trender under verksamhetsåret har varit bland annat: 
iii Metodutveckling inom verksamheten med försörjningsstöd har medfört lägre 

kostnader. 
III Ökad samverkan med kommunens övriga förvaltningar och med landstinget. 
e Mer avancerad hemsjukvård flyttas från slutenvården till ordinärt boende. 
® F örstärkt och tydliggj ort kontaktmannaskap inom äldreomsorgen. 
@ Bostadsbristen i kommunen har blivit än mer påtaglig under verksamhetsåret 

och påverkar nämndens möjligheter till ett gott socialt arbete. 
iii Samordnad individuell plan har börjat implementeras. 
@ Ekans korttidsboende har flyttat till nya och funktionella lokaler. 
., Nya äldreboendet Solängen bÖljade byggas. 

Beslutsunderlag 
- Socialnämndens årsredovisning för år 2011. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkämla årsredovisningen för 2011 och 
överlämnar denna till kOllli"llUnfullmäktige. 

Beslut expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.583 



H B 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 23 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfallni ng 

SN 2012/1 

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 pänn som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Förteckning över anmälnings ärende, nr 2012.430. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar redovisad handling och lägger förteckningen 
till akten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.587 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 24 SN 2010/94 

Fyllnadsval av ersättare tm kommunala handikapprådet, (KHR) 

Karl-Axel Boström (M) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i 
socialnämnden, därmed också som ersättare i kommunala handikapprådet, 
(KHR). 

Besl utsu I1derlag 
- Kommunfullmäktiges beslut, 2011-12-19, §158, nr KS 2011.3323. 

Beslut 

l. Socialnämnden väljer Liselotte Elg (M) till ersättare att ingå i KHR, 
kommunala handikapprådet efter Karl-Axel Boström (M) för resterande 
del av mandatperioden. 

Beslut expedieras till: 
Vald ersättare 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Assistent, kommunstyrelsens stab 
Politikerregistret Walda 
Personalavdelningen! Arvodeshandläggare 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 25 SN 2012/6 

Beslut om att upphäva socialnämndens beslut 2012-01-31 § 12 

Sammanfattning 
Socialnämnden upphäver sitt beslut från den 2012-01-31 § 12 och överlämnar 
till kommunfullmäktige att besluta om att teckna ny överenskommelse/avtal 
med länsstyrelsen i Uppsala län, om mottagande av flyktingar och andra 
skyddsbehövande. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade den 31 januari om att teckna avtal om mottagande av 
25 nyanlända flyktingar från och med 2012. Högst 22 av dessa kan anvisas 
från arbetsförmedlingen eller migrationsverket. 

Efter beslutet har fråga uppkommit om att beslutet skulle kunna strida mot 
kommunens reglementen och att ett beslut om mottagande av flyktingar och 
andra skyddsbehövande ska fattas av kommunfullmäktige som också är den 
instans som beslutade om det tidigare avtalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-28, SN nr 2012.570. 
Socialnämndens beslut, 2012-01-31 § 12. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-27, SN nr 2011.333l. 
Beräkning, länstal till kommuntal, daterad 2011-08-25, SN nr 2011.3224. 
Alternativa kommuntal, SN nr 2011.3224. 
Förslag till överenskommelse/avtal, utkast. 
Kommunfullmäktiges beslut, 2009-11-09 § 100. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att upphäva sitt beslut per den 31 januari 2012, 
§ 12, gällande att teckna överenskommelse/avtal med länsstyrelsens i 
Uppsala län om mottagande av flyktingar och andra skydds behövande. 

2. Socialnämnden beslutar istället att överlämna till kommunfullmäktige, att 
besluta om att teckna ny överenskommelse/avtal med länsstyrelsen i 
Uppsala län, om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande för 
år 2012. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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HAso 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 26 

Sveriges bästa socialtjänst 

Socialchefen berättar 

Att bli bäst är att ta små steg - inte stora kliv 

SN 2011/12 

Socialförvaltningen har publicerat information i hela mittuppslaget i - Håbo 
idag, samhällsinformation från Håbo kommun - .Där berättar förvaltningen 
om vilket stöd, hjälp och service som finns för kommuninvånama att söka. 
Förvaltningen berättar också vad som är gjort för att förbättra kvaliten i stöd, 
hjälp och service. 

Alwa Nilsson från Apoteket Farmaci, dotterbolag till Apoteket AB informerade 
socialnämndens arbetsutskott dels om innehållet i avtalet med kommunen och 
dels om vidareutveckling. Alwa berättade också om arbetet med läkemedels
genomgång som gjorts tillsammans med kommunens hälso- och sjukvård hos 
alla som bor i särskilt boende. Nästa steg blir ett fortsatt arbete och den test som 
ska göra med läkemedelsgenomgångar för tio personer i ordinärt boende. 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 27 SN 2011/20 

Inbjudningar � Äldreriksdag och Nu eller aldrig 

Sammanfattning 
Ordförande presenterar två (2) inbjudningar som inkommit till socialnämndens 
ledamöter. 

Äldreriksdag 
Äldreriksdagen är mötesplatsen för beslutsfattare med ansvar för vården och 
omsorgen om äldre. Arets konferens den 19-20 mars 2012 handlar om ett bättre 
liv för sjuka äldre. 

Nu eller aldrig 
Uppsala läns kraftsamling utifrån den nationella överenskommelsen om 
sammanhållen vård och omsorg när det gäller sjuka äldre, anordnar Sveriges 
kommuner och landsting, (SKL) en konferens den 27 april i Uppsala. Syftet är 
att presentera de nationelia intentionerna samt att försöka få en samlad bild av 
hur det ser ut i vårt län när det gäller vård och omsorg för målgruppen. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att Gunilla Gustavsson (S) och Carina Lund (M) 
deltar i konferensen Äldreriksdagen den 19-20 mars 2012. 

2. Socialnämnden beslutar att Ingrid Andersson (S), Gunilla Gustavsson (S), 
Carina Lund (M) och Marie Nordberg (MP) deltar i konferensen Nu eller 
aldrig den 27 april 2012. 
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