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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-24 

Socialnämnden 

SN§44 SN 2012/3 

Riktlinje för vissa skyddsåtgärder inom vård och omsorg 

Sammanfattning 
Den 15 juni år 2010 upphävde Socialstyrelsen dels föreskrifter mot tvångsmedel inom 
somatisk långtidssjukvård, (SOSFS 1980:87) och dels Socialstyrelsens föreskrifter om 
skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service 
och omvårdnad, (SOSFS 1992:16, 1992:17). Orsaken är att föreskrifterna salmar stöd 
i lagstiftningen. 

Enligt regeringsformen är varje medborgare skyddad mot frihetsberövande och andra 
frihetsinskränlmingar. För närvarande finns ingen lagstiftning som reglerar om och 
hur skyddsåtgärder i vård och omsorg ska hanteras. Samtidigt ser verkligheten ut  så, 
att skyddsåtgärder, som kan uppfattas som en kränlming av den enskildes integritet 
och frihet, ibland kan behövas för att underlätta vardagen och bibehålla värdigheten 
för den enskilde personen. 

Förvaltningen har tagit fram en riktlinje om skyddsåtgärder som reglerar, hur 
personalen ska göra, när behov av vissa skyddsåtgärder uppkommer. Förvaltningen 
anser att finns det ingen riktlinje är det en ökad risk för olika hantering och därmed 
minskad säkerhet för patienterna. 

Patienten ska, om det är möjligt, ge sitt samtycke. Går inte det, får personalen göra en 
bedömning utifrån patientens kroppsspråk, ett så kallat konkludent samtycke. Målsätt
ningen är att använda så få skyddsåtgärder som möjligt, men när behov av åtgärd ur 
säkerhetssynpunkt föreligger för den enskilde, ska det innan, utifrån varje profession , 
vara noggrant utrett och bedömt samt följas upp. Åtgärden ska dokumenteras i en 
vårdplan och MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska ska informeras. 

Beslutsunderlag 
Riktlinje för vissa skyddsåtgärder, daterad 2012-03-30, nr SN 201 1.2606. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 20 12-03-30, nr SN 2012.867. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna riktlinjen för vissa skyddsåtgärder inom 
vård och omsorg, daterad 2012-03-30, att gälla från och med 2012-04-24 och 
tills vidare. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
MAS 
Enhetschef hälso- och sjukvård 
Enhetschefer vård och omsorg 
Enhetschef Rindlags 
Verksamhetschef Attendo Care 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1102 Jt�J!BARE 
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HÄBO 
KOMMUN 

SocialMmnden 

SN §45 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-24 

SN 2012/18 

Munhälsa för personer med rätt till intyg för nödvändig tandvård 

Sammanfattning 
Vissa äldre och personer med funktionsnedsättning har rätt till intyg för 
nödvändig tandvård enligt Tandvårdslagen (1985:25) och tandvårdsförord
ningen (1998: 1338). I Uppsala län finns det en överenskommelse mellan 
landstinget och kommunerna om vem som gör vad. Det finns också en 
riktlinje i kommunen. 

Landstingets tandvårdsenhet sammanställer varje år statistik på hur många 
personer det är som har intyg och hur stor del av personalen som fått 
utbildning. Statistiken från landstinget visar att flertalet av de äldre som bor 
på särskilt boende får intyg och munhälsobedömning årligen. För äldre 
personer i ordinärt boende är det endast ett fåtal som har intyg. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS överlämnar till socialnämnden en 
rapport över nuläget i Håbo kommun. 

Beslutsunderlag 
Rapport om munhälsa för personer med rätt till intyg för nödvändig 
tandvård, daterad 2012-03-29, m SN 2012.856. 
Riktlinje för landstingets tandvårdsstöd, daterad 2012-01-17, m SN 
2011.2772. 
Dm SN 2010/2 Överenskommelse om ansvarsfördelning kring uppsök
ande verksamhet och tandvårdsstäd för vissa äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 
Munhälsobedömningar och munvårdsutbildningar utförda i länets 
kommuner år 2011, SN m 2012.921 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar godkänna rapporten. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 
Enhetschef för hälso- och sjukvård 
Enhetschefer vård och omsorg 
Enhetschef myndighetsenheten 
Verksamhetschef, Attenda Care 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNrNG Nr2012.1110 



HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-24 

Socialnämnden 

TERARE 

D 

SN §46 

Information från socialchef 

Socialchefen informerar nämnden om tre personalärenden, där åtgärder är 
vidtagna. 

Vidare informerar socialchefen om att brukarundersökningarna inom hem
tjänsten, äldreboendena och psykiatrin nu är klara. RappOllema kommer att 
lämnas till nämnden i juni 2012. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1101 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-24 

Socialnamnden 

JUST9R1\"RE 

SN § 47 SN 2012/19 

Uppdrag att påbörja förfrågningsunderlag avseende upphandling 
av daglig verksamhet och arbetsmarknadsinsatser 

Sammanfattning 
Sedan den 2009-07-01 har Svensk KonnnunTjänst AB uppdrag från Håbo 
konnnun att ansvara för utförande av daglig verksamhet enligt LSS (lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade) och övriga arbetsmark
nadsinsatser. 

Avtalet med Svensk KommunTjänst AB löper ut 2013-04-30 och social
nänmden har nu att ta ställning till hur verksamheten ska bedrivas från och 
med l maj 2013. 

En fråga för framtiden är vilka målgrupper arbetsmarknadsinsatserna ska 
fokusera på. Förvaltningens uppfattning är att oavsett om verksamheten 
bedrivs i konnnunal eller privat regi så bör fokus vara de grupper som 
socialnämnden har en skyldighet att erbjuda sådana insatser till, det vill säga 
personer som tillhör personlaetsen för LSS och psykiskt funktionshindrade. 
Övriga som står utanför arbetsmarknaden får då ges stöd genom samverkan 
mellan arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. 

Förvaltningens bedömning är att verksamheten från den l maj 2013 bör 
fOllsätta att bedrivas i privat regi och att nänmden uppdrar till förvaltningen 
att genomföra en upphandling enligt LOU av arbetsmarknadsinsatser för 
personer som tillhör personlaetsen för LSS och psykiskt funktionshindrade. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2012-04-05, nr SN 2012.953. 

Beslut 

I. Socialnämnden beslutar att uppdra till socialförvaltningen att i samarbete 
med upphandlingsavdelningen arbeta fram ett förfrågningsunderlag för 
upphandling av arbetsmarknadsinsatser som presenteras för nämnden i 
oktober 2012. 

Beslut expedieras till: 
Svensk KommunTjänst AB 
Upphandlingsenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

b I \\J\}I 
Nr2012.1116 



r"'ll HÅBO "-' KOMMUN 
Socialnämnden 

SN § 48 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-24 

SN 2012/9 

Håbo Röda Kors Krets ansöker om föreningsbidrag 

Anmälan av delikatessjäv 
Ledamot Hålcan Welin (FP) deltar inte i handläggning eller i beslut av § 48 
med anledning av delikatessjäv. 

Sammanfattning 
Håbo Röda Kors Krets ansöker i år 2012 om ett föreningsbidrag på 130 000 
kronor. Håbo Röda Kors Krets har som mål att utöka verksamheten till att 
omfatta stödjade åtgärder föl' fler behövande genom olika aktiviteter. 
Förbättra insamlingsarbetet med stöd föl' akuta insatser. Håbo Röda Kors 
Krets intar en pionjär roll när det gäller hälsa och social gemenskap och 
innebär dä1llled att Håbo Röda Kors Krets utgör ett starkt komplement till 
Socialti änstens verksamhet. Lokalt i Håbo vill Håbo Röda Kors Krets ge en 
lugn och stabil miljö för behövande. Mötesplatsen Kupan skapar en möjlig
het för den enskilde som är föremål föl' samhällsåtgärder att få återkomma 
till samhället med stärkt självförtroende. Håbo Röda Kors Krets hjälper 
också människor ut ur ensamhet och skapar gemenskap för dessa. Håbo 
Röda Kors Krets insatser riktar sig också till återgång till arbetsmarknaden 
och rehabiliteringsinsatser. Håbo Röda Kors Krets hjälper också människor 
som handhas av kriminalvården. Vidare satsning är också integrationen 
genom fortsatta möjligheter att öppna språkträning och bidra till att skapa 
naturliga kontakter för nya svenskar. 

Ar 2011 beslutade socialnämnden att betala ut ett startbidrag till Håbo Röda 
Kors lerets verksamhet Kupan i Bålsta på 50 000 kronor för inriktning på 
språlcpraktik föl' nyanlända flyktingar. Pengarna finansierades av de medel 
kommunen erhåller som statsbidrag för flylctingmottagande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-26, nr SN 2012.808. 

- Håbo Röda Kors Krets ansökan om föreningsbidrag, med bilagor 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att uppdra till socialchefen att ha en dialog med 
Håbo Röda Kors Krets om verksamheten och återkomma till nänmden i 
ärendet. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
Håbo Röda Kors Krets 

h .... REI 01 r�J\j1 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-04-24 

SN 2012/9 

Föreningsbidrag till Pomonas intresseförening 

Sammanfattning 
Pomonas Intresseförening bedriver underhållning med kaffeservering 
varannan vecka i Pomonas matsal. Dels för de boende på Pomona men 
också för de boende i närheten. Föreningen ordnar även kortare resor samt 
julmarknader, midsommar- och luciafirande. Föreningen samarbetar med 
Sveriges Pensionärsförbund SPF, Pensionärernas Riksorganisation PRO och 
Bålsta Finska Föreningen BFF, i Håbo. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 20 12-03-26, nr SN 2012.809 

- Ansökan om föreningsbidrag, med bilagor 

Beslut 

1. Socialtjänsten beslutar att betala ut 30 000 kronor i f6reningsbidrag till 
Pomonas Intresseförening fdr år 2012. 

Beslut expedieras till: 
Pomonas Intresseförening 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1124 



HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-04-24 

Socialnämnden 

I_"""RE 

SN § 50 SN 2012/9 

Föreningsbidrag till Kvinnojouren Olivia i Bålsta 

Sammanfattning 
Kvinnojouren Olivia i Bålsta ansöker om 130 000 laonor i föreningsbidrag . 
för år 2012. Pengarna avses att endast användas till att täcka de löpande 
driftskostnaderna och utbildning under det komma verksamhetsåret. 
Kvinnojouren kommer att ha minst åtta protokollförda styrelsemöten. 

Kvinnojouren hjälper misshandlade kvinnor, med eller utan barn, till ett 
skyddat boende, i jourlägenhet, under en kortare tid. Kvinnojouren ger 
också råd och stöd både per telefon som är igång veckans alla dagar mellan 
klockan 09:00-21 :00 och även till personer som tillfålIigt bor i jourlägen
heten. 

Kvinnojouren Olivia i Bålsta samarbetar med andra Kvinnojourer, Brotts
offerjouren, Polis, Kyrkan, Sociala myndigheter samt Länsjouren. Kvinno
jouren vill bli ännu bättre på att ta hand om misshandlade kvinnor genom att 
gå på kurser, föreläsningar, studiebesök med mera samt kunna köpa in 
studiematerial, kurslitteratur, böcker etc. 

Socialnänmden anser att de ideella organisationerna utgör ett viktigt komple
ment till de samhälleliga stödfunktionerna inom socialtjänstens områden. 
Socialnämnden är därför intresserad av att få träffa representant /represen
tanter från Kvinnojouren Olivia i Bålsta för att få mer information om deras 
verksamhet här i kommunen. Nämnden enas därför om att avvakta med beslut 
om föreningsbidrag tills nämnden har fått träffa representant /representanter 
från Kvinnojouren Olivia i Bålsta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-27, nr SN 2012.813. 

- Ansökan om föreningsbidrag, med bilagor. 

Beslut 

1. Socialnänmden beslutar att återremittera ärendet i avvaktan på ytterligare 
information om Kvinnojouren Olivia i Bålstas verksamhet. 

2. Socialnämnden uppdrar till nämndselaeterare att bjuda in Kvinnojouren 
Olivia i Bålsta till nänmdens sammanträde den 12 juni 2012. 

Beslut expedieras till: 
Kvinnojouren Olivia i Bålsta 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-24 

Socialnämnden 

.....J.!J§JERARE 

SN § 51 

Föreningsbidrag till SPF i Håbo 

Sammanfattning 

SN 2012/9 

SPF i Håbo ansöker om föreningsbidrag på 6 000 kronor får utlägg i 
samband med trygghetsringning. 

Trygghetsringning är öppen för alla som lever ensam eller är ensam att ta 
hand om en närstående som är handikappad, oavsett om man är medlem i 
någon pensionärsorganisation eller inte. Idag finns 22 personer anmälda till 
trygghetsringning, en ölming med 3 personer från år 20 1 1. Det finns tio jour
havande som lyssnar av telefonsvararen varje dag. Ensamstående ringer till 
telefonsvararen och talar in ett meddelande senast klockan 1 1  :00 varje dag. 
Om någon person inte har hört av sig, vidtas omedelbart åtgärder. Trygg
hetsringning är en service som skapar trygghet för den som lever ensam. 

Ar 201 1  fick SPF Håbo 4 000 laonor i bidrag till trygghetsringning med 19 
brukare som utnyttjade tjänsten med 10 jourhavande personer. Nu är det 22 
brukare som utnyttjar tjänsten med 10 jourhavande personer. SPF redogör 
inte i sin ansökan om vad som har ökat i kostnader när det gäller trygghets
ringning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-27, nr SN 2012.814. 

- Ansökan om fåreningsbidrag, med bilagor. 

Beslut 

1. Socia1nänmden beslutar att betala ur 4 000 kronor i föreningsbidrag till 
SPF i Håbo, Sveriges Pensionärsförbund för år 20 12. 

Beslut expedieras till: 
SPF i  Håbo 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

b I \\1)�)1 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 52 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-24 

SN 2012/9 

Föreningsbidrag Enköping-Håbo Brottsofferjour 

Anmälan av delikatessjäv 
Ledamot Per-Olof Thorsbeck (S) deltar inte i handläggning eller i beslut av 
§ 52 med anledning av delikatessjäv. 

Sammanfattning 
Föreningens mål och syfte är att på lämpligt sätt ge stöd och hjälp till krimi
nalitetens offer. Föreningen organiserar och utbildar särskilda stödpersoner. 
Under våren har fyra nya stödpersoner utbildats och antagits. Utbildning 
genomförs på 30 timmar fördelat på 10 gånger. Brottsoffeljourens Riksför
bund tillhandahåller handbok för utbildning. Under året har stödpersonsträffar 
anordnats regelbundet för gemensamt erfarenhetsutbyte. Stödpersoner och 
styrelseledamöter har löpande under året fått ta del av inbjudningar till 
konferenser och fortbildningar. 

Föreningen har 13 aktiva stödpersoner som under året bistått 158 brottsoffer. 
Av dessa kom 107 personer (68%) :!i·ån Enköping och 51 personer (32%) från 
Håbo. 138 personer har kontaktat jouren för rådgivning, bland annat om 
skadeståndsanspråk eller andra rättsliga frågor. Kontakt per telefon eller e
post har varit mycket uppskattat och som visar att många är i stort behov av 
stöd och hjälp. Expeditionen är öppet alla vardagar mellan klockan 10:00-
13:00. Föreningen har 35 medlemmar och medlemsavgiften är på 50 kronor 
per person och år och 10 kronor per familjemedlem. Föreningen är religiöst 
och politisk obunden. 

Bidraget kommer att användas till att aktivera stödpersoner med bland annat 
studiebesök, resor med mera. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterat 2012-03-27, nr SN 2012.818. 

- Ansökan om föreningsbidrag, med bilagor. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att betala ut 30 000 kronor i föreningsbidrag till 
Enköping-Håbo Brottsofferjour för år 2012. 

Beslut expedieras till: 
Enköping-Håbo Brottsofferjour. 
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HÄBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 
Socialnämnden 

SN § 53 

Datum 

2012-04-24 

SN 2012/9 

Föreningsbidrag till Anhörigföreningen i Håbo 

Sammanfattning 
Föreningens uppgift är att stödja anhöriga i deras utsatta situation samt 
tillvarata deras intressen och därigenom bidra till att äldre, långvarit sjuka 
och funktionsnedsatta får en bättre livs kvalite. Föreningen arbetar också 
med att påverka samhället så att anhörigas situation uppmärksammas och 
värderas samt anordnar utbildnings- och informationsinsatser för att nå 
stÖl1'e förståelse och värdering av anhörigas arbete. 

Föreningen har haft elva styrelsemöten och fyra medlemsmöten. Arbetsut
skottet har träffats vid tre tillfållen. Årsmötet hölls på Skeppet den 24 mars. 
Projektet TV -skärmar i Kyrkcentrum, i Valhall och på tågstationen fOltsätter 
i samverkan med Kyrkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-03-27, m SN 2012.820. 

- Ansökan om föreningsbidrag, med bilagor. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att betala ut 30 000 kronor till Anhörigföreningen 
i Håbo kommun för år 2012. 

Beslut expedieras till: 
Anhörigföreningen i Håbo kommun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG J�S;!J'R1\'RE 

D I 
Nr2012.1128 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 54 

Föreningsbidrag till RSMH i Håbo 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-04-24 

SN 2012/9 

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa ansöker om 20 000 
kronor i fåreningsbidrag. Föreningens målsättning är att genom kamratstöd 
ge medlemmarna en ljusare tillvaro. De flesta lider av psykisk ohälsa och 
behöver hjälp för att få dagen meningsfull. På RSMH finns möjlighet till 
samvaro, där finns spel, radio, TV, biljard, med mera. Studiecirklar, 
utflykter och resor anordnas då och då. Besökare kan få en kopp kaffe. Ett 
antal stödmedlemmar finns. 

Under verksamhetsåret 2011 anordnades bland annat lättgympa och 
avslappning några gånger per vecka. Det finns målarterapi med olika teman 
som sen diskuteras. På tisdagar är det gemensam måltid där det sen berättas 
om hur maten har tillagats. Allt kaffebröd bakas i föreningen. En kurs om 
RSMH:s framtid har hållits i Gysinge. En kurs på Åsa Folkhögskola som 
handlade om återhämtning. Två representanter fr'ån RFHL, Riksförbundet för 
hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende i Uppsala har besökt RSMH i 
Håbo där det diskuterades om medicinberoende och bemötande i vården. På 
fredagar har fr'edagsmys startat, då äts en gemensam måltid och sen spelas 
spel. Föreningen ringer till alla medlemmar som mått dåligt och inte har orkat 
komma, vilket har varit uppskattat. 

Verksamhetsåret 2012 började med att RFHL anordnade en dags seminarium 
för brukarnätverk för beroendefrågor, vilket flera diagnosföreningar deltog i. 
RSMH fyller 15 år i år, vilket kommer att firas med öppet hus. RSMH ska 
infOlmera på flera ställen i kommunen om vad RSMH står för. Föreningen 
har satt upp som mål att till sommaren försöka väva 10 stycken medlemmar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-02, nr SN 2012.901. 

- Ansökan om föreningsbidrag, med bilagor. 

Beslut 

1. Socialnänmden beslutar att betala 20 000 kronor i föreningsbidrag till 
RSMH i Håbo för år 2012. 

Beslut expedieras till: 
RSMH i Håbo 
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2012-04-24 

SN 2012/9 

Valhall IBK:s nystartade lag ansöker om föreningsbidrag 

Sammanfattning 
Valhall !BK i Håbo ansöker om 20 000 kronor för sitt nystartade lag, som 
har startat i samarbete med habiliteringen och Håbo kommun, för personer 
med utvecklingsstöming. 

Målgruppen är 15 år och äldre, på silet även från 13 år. Valhall IBK utgår 
ifrån att det finns yngre personer med utvecklingsstörning i de befintliga 
lagen, men risken finns att dessa personer slutar när de inte längre riktigt 
hänger med. Syftet med IBK:s nya lag är att få behålla dessa spelare i 
föreningen samt att erbjuda spelare en meningsfull och hälsofi'ämjande 
fritidsaletivitet. Förhoppningen är också att klubben bidrar till minskad risk 
för social isolering och ohälsa. 

Klubbens mål är att laget till hösten ska delta i seriespel och på sikt i Stor
vreta cupen. Till laget krävs en betydligt större ledarstab än normalt. Genom 
samarbetet med habiliteringen får tränare och lagledare funletionshinder
kunskap, såsom ökad förståelse, bemötande och kommunikation samt stöd. 
Utifrån denna kunskap kan de anpassa träningsupplägget utifrån deltagarna 
behov och förutsättningar. 

Pengama kommer bland annat att användas till att få möjlighet att motivera 
tränare och lagledare med att till exempel reducera deras egen spelaravgift 
samt att köpa in målvaktsutrustning. Målvaktsutrustning är den utgift som 
just nu är mest akut att kunna köpa in för att kunna komma igång. 

De flesta klubbars medlemmar ordnar sina inkomster genom att till exempel 
sälja varor eller skaffa sponsorer, vilket denna målgrupp har svår att göra. 
Målgruppen har sämre fOrutsättningar att dels få råd med och dels kunna få 
ihop egna pengar till tillexempel resor och liknande utgifter. Bildningsför
valtningen uppger att försök har gjorts tidigare, både med fotboll och bow
ling för målgruppen, men att detta har runnit ut i sanden, oftast på grund av 
att lagledare hoppar av. 

Föreningsbidrag som bildningsförvaltningen medger baseras på föregående 
års verksamhet. Dock har bildningsförvaltningen i detta fall, till förmån för 
målgruppen, medgivit att IBK:s nya lag får ett startbidrag i form av, dels 
gratis hyra för dom utökade timmar som klubben har äskat till förmån fOr 
målgruppens träning och dels till nya bandyklubbor och bollar. Till nästa år 
kan en utvärdering göras på hur väl etablerad IBK:s nya lag har blivit. IBK 
uppger att klubbens försäkringar även gäller för målgruppen och att den 
utgiften står IB K för. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-05, nr SN 2012.944. - Ansökan om fdreningsbidrag, med bilagor 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att betala ut 10 000 laonor i startbidrag, till 
Valhall innebandyk1ubbs nystartade lag för personer med utvecklings
störning. 

2. Socialnämnden beslutar att inför nästa ansökningstillfålle år 2013 ska 
Valhall IBK redovisa specificerat alla kostnader på vad pengarna har 
används till, till förmån får klubbens nystartade lag för personer med 
utvecklingsstörning. 

Beslut expedieras till: 
Valhall IBK 
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BRIS Region Mitt ansöker om verksamhetsbidrag 

BRIS region Mitt inkommer med ansökan om verksamhetsbidrag den 27 
mars 2012 på 26 075 tusen kronor a 5 kronor per barn. I samma handlingar 
finns också en ansökan avseende verksamhetsbidrag för år 2013 på 5 1 2 10 
kronor, a 10 kronor per barn under 18 år från Håbo kommun. 

BRIS verksamhet är omfattande och väl känd i samhället och erbjuder stöd 
tiII alla barn och ungdomar i alla situationer med stödverksamhet i form av 
Barnens Hjälptelefon, BRIS mej len, BRIS chatten samt BRIS vuxentelefon 
om barn. 

Verksamhetens kostnader är tiII stor del arbetskraft med handledning, ut
bildning, lokalkostnader, kopiatorer, information, telefon med mera. Under 
år 20 13 kommer verksamheten 1 16 1 1 1  att bli ett regionkontor med bara 
anställd personal. Upp till 18 heltidstjänster, som på sikt ska hantera alla 
kontakter med barn samt sköta allt uppdragsarbete. BRIS inleder också 
arbetet med utveckling av webbaserade stödverksamheter samt arbete med 
säker fmansiering av utökning tiII - öppet dygnet runt. Ar 2010 
dokumenterades 24 000 tusen stödjande kontakter. Utöver dessa försökte 
flera tusen ringa på tider då BRIS 1 16 1 1 1  var stängt. 

• Om BRIS faller utanför ramen för verksamhetsbidrag föreslår BRIS som 
alternativ att Håbo kommun skriver avtal eller överenskommelse med 
BRIS om samarbete, vilket sker idag i flera andra kommunen. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att de ideella organisationerna utgör ett viktigt komple
ment tiII de samhälleliga stödfunktionerna inom kommunens område skola 
och socialtjänst. Det är också mycket troligt att även barn och ungdomar, 
såväl vuxna fr·ån Håbo kommun kontaktar BRIS i olika situationer. 

I statistikrappOli fr·ån BRIS fr·amgår att topp fem av kontaktonn·ådena är 1) 
kamrater, 2) skolan, 3) rädsla/oro, 4) mobbning/kränkande behandling och 
5) familjekonflikter. 

Med anledning av att BRIS har stödjande verksamhet inom områden som 
även ligger utanför socialtjänstens arbetsfält, anser förvaltningen att 
bidragsgivning tiII BRIS inte enbmi blir en angelägenhet för socialnämnden. 

Inför budget år 2013 bör bidragsgivning även tiII BRIS beaktas. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2013, daterad Mars 20 12. 
Inkomna ansökningar, 20 12-03-27, 201 1- 10-27, 201 1-05-20. 
BRIS rapporten år 2012, vanligaste kontaktområdena 
Verksamhetsberättelse Region Mitt 20 1 1  
Verksamhetsplan och budget år 2013 
Skrivelse daterad 20 1 1- 12-09. 
Brev, om att stötta verksamheten BRIS 1 16 1 1 1  dygnet runt 

Beslut 

1. Socialnämnden föreslår att socialchefen kontaktar fårvaltningschefen får 
skola och bildning för att tillsannnans avgöra om bidrags givning till 
BRIS kan delas mellan alla tre nämnder och att socialchefen återkommer 
i ärendet till socialnämnden. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
Förvaltningschef, skola och bildning 
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Avrapportering från biståndsutskottets sammanträde 

Sammanfattning 
Ordförande för socialnämndens biståndsutskott lämnar muntlig rapport till 
nämnden från utskottets sammanträde den 17 april 2012. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar avrapporteringen som delgiven. 

I 
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Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-24 

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 
ledamötema i socialnämnden. Handlingar enligt förteckning kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Förteckning över anmälningsärende, m 2012.978. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar redovisade handlingar och lägger förteckningen 
till akten. 
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Redovisning av delegationsbeslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-24 

SN 2012/1 

Följande delegationsbeslut redovisas för perioden 2012-01-01 - 2012-04-10 

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

Beslut om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen för servering av alkoholdrycker 
vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap. 

PRO, daterat 20 12-02-13, tillståndet gäller klubbverksarnhet, 2012-02-24, 
2012-03-23 och 20 12-04-20. 

PRO, daterat 20 12-02-13, tillståndet gäller klubbverksamhet 20 12-04- 16. 

PRO, daterat 2012-02-13, tillståndet gäller klubbverksarnhet 2012-09-21, 
2012-10-19 och 2012- 1 1-23. 

Övergransgården, daterat 20 12-0 1-27, tillståndet gäller slutet sällskap 
20 12-02-24 och 20 12-04- 13. 

SPF, daterat 20 12-02-02, tillståndet gäller servering till medlemmar 
2012-02-09, 2012-03-08 och 20 12-04- 12. 

Finska Föreningen, daterat 2012-01- 19, tillståndet gäller medlemsfest 
2012-02-04 och 20 12-02- 18. 

Finska Föreningen, daterat 2012-01- 19, tillståndet gäller medlemsfest 
2012-03-24 och 20 12-04-21. 

PRO, Pensionärernas riksorganisation 
SPF, Sveriges Pensionärsf6rbund 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar redovisade delegationsbeslut som delgivna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-04-24 

SN 2011/12 

Socialchefen uppmärksammar socialnämnden om att punkten - Sveriges bästa 
socialtjänst - måste få vara en samtalspunkt mer än en avrapporteringspunkt. Att 
IUbriken ska inspirera till gemensam dialog mellan nämnden och förvaltningen 
-hur tänker nänmden? -hur tänker förvaltningen? 

Socialchefen berättar om att Bålstapolarna har blivit utsedda till månadens IQ
projekt. IQ ett fristående dotterbolag till Systembolaget med uppdraget att finna 
nya metoder för att minska alkoholkonsumtionen i Sverige. Magnus Jägerskog, 
VD, IQ säger: 

- Bålstapolarna är ett fantastiskt bra initiativ som vi alla kan inspireras av. 
När unga dricker alkohol händer mycket trist och alt dåfinnas på plats, 
lyssna och kunna avbryta för att skapa en trygg miljö betyder enormt 
mycket. Det känns därför både självklart men framförallt fantastiskt roligt 
att utse Bålstapolarna till IQ projekt. 

Socialchefen har gett utvecklingsledare Lennart Eriksson i uppdrag att titta på 
om behov finns av ett så kallat lågtröskelboende i Håbo kommun. Lågtröskel
boende innebär ett boende för klienter som ännu inte klarar ett eget boende eller 
försöks eller träningslägenhet. Socialchefen återkommer till nänmden i ärendet. 
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SN § 61 SN 2011/20 

Information från deltagande i föreläsningar 

Gunilla Gustavsson (S) och Carina Lund (M) lämnar infonnation till nämnden 
från deras deltagande i konferensen Aldreriksdagen den 19-20 mars 2012. 
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