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HÅ BO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-09-04 

Socialnamnden 

JUSTERARE 

SN § 83 SN 2012/9 

Del av sökt verksamhetsbidrag till BRIS Region Mitt 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden uppdrog åt socialchef 2012-04-24 § 56, att kontakta 
fOrvaltningschef för skola och bildning fOr att tillsannnans avgöra om 
bidrags givning till BRIS region Mitt kan delas mellan alla tre nämnder. 

Socialchef och förvaltningschef kommer överens om att socialnämnden 
betalar en del på 5000 kronor i bidragsgivning och resten på 21 075 kronor 
betalar skolnämnd respektive bildningsnämnd. 

Ansökan 

Den 27 mars 2012 inkommer BRIS region Mitt med ansökan om verksam
hetsbidrag får år 2012 på 26075 tusen kronor a 5 kronor per barn. I sannna 
handlingar finns också en ansökan avseende verksamhetsbidrag fOr år 2013 
på 51 210 kronor, a 10 kronor per barn under 18 år från Håbo kommun. 

BRIS verksamhet är omfattande och välkänd i samhället och erbjuder stöd 
till alla barn och ungdomar i alla situationer med stödverksamhet i form av 
Bmuens Hjälptelefon, BRIS mej len, BRIS chatten samt BRIS vuxentelefon 
om barn. 

Verksamhetens kostnader är till stOl' del arbetskraft med handledning, utbild
ning, lokal-kostnader, kopiatorer, infOlmation, telefon med mera. Under år 
2013 kommer verksmnheten 116 111 att bli ett regionkontor med bm·a anställd 
personal. Upp till 18 heltidstjänster, som på sikt ska hantera alla kontakter med 
barn smnt sköta allt uppdragsarbete. BRIS inleder också arbetet med utveckling 
av webbaserade stödverksamheter samt arbete med säker finansiering av 
utökning till - öppet dygnet runt. Ar 2010 dokumenterades 24 000 tusen 
stödjande kontakter. Utöver dessa försökte flera tusen ringa på tider då BRIS 
116111 var stängt. 

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

I statistikrapport från BRIS framgår att topp fem av kontaldområdena är 
1) kamrater, 2) skolan, 3) rädsla/oro, 4) mobbning/kränkande behandling 
och 5) familj ekonflikter. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr2012.2212 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-04 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 83 SN 2012/9 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2013, daterad Mars 2012. 
Inkomna ansökningar, 2012-03-27,2011-10-27,2011-05-20. 
BRIS rapporten år 2012, vanligaste kontaktområdena 
Verksamhetsberättelse Region Mitt 2011 
Verksamhetsplan och budget år 2013 
Skrivelse daterad 2011-12-09. 
Brev, om att stötta verksamheten BRIS 116 111 dygnet runt 
Socialnämndens beslut 2012-04-24, § 56 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-20, m 2012.945. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att utbetala 5.000 kronor i bidragsgivning till 
BRIS region Mitt för år 2012. 

Beslut expedieras till: 
BRIS Region Mitt 
Ekonomikontoret, Håbo kommun 
Skolkontoret, för kännedom 
Bildningsförvaltningen, för kännedom 

EXPEDIERAD 

IJ I 
• 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2212 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-04 

Socialnämnden 

SN § 84 SN 2011/48 

Fortsatt finansiering av SUF kunskapscentrum åren 2013-2015 

Sammanfattning 
Regionförbundet i Uppsala och FUB (Föreningen för Utvecklingsstörda barn och 
vuxna) startade våren år 2009 SUF Kunskapscentrum, för stöd till barn och föräldrar 
i familjer där någon eller båda föräldrarna har utvecklingsstöl11ing eller andra kogni
tiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan. SUF står för Samverkan Utveckling 
Föräldraskap. Kunskapscentret är ett samverkansprojekt mellan Regionförbundet, 
Landstingets Centrum för funktionshinder, länets samtliga kommuner och FUB. 
Regionförbundet är huvudman men verksamheten drivs av landstinget. Verksam
heten finansieras huvudsakligen med medel från Arvsfonden (2,9 miljoner kronor) i 
projektfOlID till och med juni år 2013. För närvarande pågår ett intensivt arbete med 
att få till stånd en permanent lösning med nationell finansiering. Ytterligare medel 
för ett år kommer att sökas fi'ån Arvsfonden. 

Erfarenheterna hittills har visat på ett mycket stort regionalt behov av de kunskaper 
och den metodutveckling som bedrivs av SUF. Familjer där någon av föräldrarna har 
kognitiva svårigheter är en av de mest utsatta grupperna i samhället. Ofta lever både 
barn och föräldrar under dåliga ekonomiska förhållanden, är socialt isolerade, har 
dålig tillgång till stödjande nätverk och inte sällan psykisk och fysisk ohälsa. 
Gruppen kan vara svår att identifiera vilket kan leda till att en del familjer inte 
upptäcks i tid. Genom SUF systematiska arbete med fokus på målgruppen har 
professionella i länet sedan starten erhållit bättre kunskaper och kvalificerat metod
stöd som är anpassade till målgruppen. I en kartläggning som gjordes åren 2006-
2008 framgick att det är minst 602 stycken familj er med sammanlagt 1092 barn i 
Uppsala län, där en förälder har så stora kognitiva svårigheter att de behöver särskilt 
stöd i sitt föräldraskap. Det är av stor vikt att Håbo kommun tillsammans med länets 
övriga kommuner stödjer SUF i det fortsatta arbetet med att stödja dessa familjer. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Regionförbundet i Uppsala län, daterad 2012-05-16. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-09, nr 2012.1973 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att fortsätta med årlig finansiering på 3 O 000 kronor till 
SUF Kunskapscentrum från år 2013 och fram till år 2015. 

Beslut expedieras till: 
Socialnämnden 
Enhetschef, stöd- och behandlingsenheten 
Regionförbundet, Uppsala län 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr 2012.2213 



SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-09-04 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 85 SN 2011/47 

Rapport angående granskningen av den kommunala hem
tjänsten 

Vid socialnämndens sammanträde den 27 mars 2012 presenterade förvalt
ningen en granskning av den kommunala hemtjänsten som utfötts av PwC. 
I rapporten konstaterades att det fanns ett antal utvecklingsområden och 
nämnden uppdrog till förvaltningen att återkomma med en rapport till 
nämndens sammanträde i september. Nedan redovisas vad som hittills hänt 
inom de olika förbättringsområden som utpekades. 

Verksamhetsstöd i form av olika programvaror utnyttjas inte till fullo. 

De verksamhetsspecifika programvaror som används är Prator, Treserva och 
Mobipen. Treserva används idag fullt ut för bl a kommunikation med 
biståndshandläggare, för fördelning av ärenden på utförare, för närstående
kontakter och för HSL-dokumentation. Det har funnit förhoppningar om att 
Treserva ska kunna integrera med Mobipen men så har det inte blivit och 
min bedömning är att det heller inte kommer att bli så i en framtid. Treserva 
har ett eget tidsregistreringssystem och enhetschefen har i uppdrag att utreda 
om förvaltningen ska använda detta system istället för mobipen. Besked i 
detta förväntas kring årsskiftet. I övrigt upplever verksamheten att Treserva 
fungerar på det sätt som behövs för att vara ett stöd i verksamheten 

Systemet Mobipen är i Håbo inte den kvalitetssäkringsfunktion som den har 
möjlighet att vara vad gäller rättssäkerhet och effektivitet. 

I början av året köpte Phoniro systems upp Catrell som var vår leverantör av 
Mobipen. En ny version av Mobipen kom i mars och förvaltningens bild är 
att det då brast i kompetens hos systemägaren, vilket har ställt till 
svårigheter. Enhetschefen har nu en god dialog och ett gott samarbete med 
Phoniro Systems och enligt uppgift från systemägaren så kommer allting att 
fungera från och med den 1 november 2012. Det betyder att vi då kan 
förvänta oss att all rapporterad tid registreras på det sätt som vi har beställt. 

Det saknas systematisk uppföljning av beslutade insatser och tilldelade 
tider. 

Alla beslut om insatser i hemtjänsten är tidsbegränsade. Tidsbegränsningen 
kan variera från några veckor upp till ett år. När tiden har gått ut följs beslu
tet upp. Det är också en tät dialog mellan utförarna och biståndsbedömarna 
som medför att uppföljningar också sker under den tid som beslutet löper 
när det kommer signaler om att omvårdnadsbehovet har förändrats. Förvalt
ningens uppfattning är att beslutade insatser och tilldelade tider följs upp. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

c5 I/~il 
Nr 2012.2214 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-04 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 85 SN 2011/47 

Planering av insatser sker utifrån lokalkännedom, praktisk erfarenhet och 
gamla traditioner. 

I rapporten bedömdes att planeringen kunde vara effektivare. Förvaltningens 
och utförarens bedömning är att den planering som idag fil1l1s är effektiv. 
Det är många faktorer som ska vägas in när ett besök hos en brukare 
planeras, till exempel: 

• Brukarens önskemål om när hjälpen ska utföras 

• Allergibekymmer hos personal (t ex hos brukare med katt) 

• Språldcompetens 

• Personalens kompetens (t ex sondmat eller injektioner) 

• Geografi och resavstånd 

Verksamheten bedömer att man på ett så optimalt sätt som möjligt försöker 
tillgodose dessa faktorer och att planeringen inte skulle effektiviseras eller 
underlättas av ett IT-verktyg. Förvaltningen anser inte att det fil1l1s 
anledning att ifrågasätta den bedömningen. 

Dubbelbemanning sker i högre grad i Håbo än i andra kommuner. 

Den nya enhetschefen som tillträdde sin tjänst den l juni har inventerat 
samtliga ärenden med dubbelbemal1l1ing. I grunden är dessa av två olika 
typer 

• Ärenden där det behövs dubbelbemal1l1ing p g a golvlift eller hotfull/
missbrukande brukare. Sammantaget fil1l1s ett tiotal sådana ärenden, 
varav hotfull/missbrukande brukare är ett fåtal. 

• Ärenden där man dubbelbemannar på morgon och kväll i syfte att 
hjälpen ska kunna ges på kOllare tid vilket i sin tur med för att fler 
brukare kan få hjälp på önskad tid/rimlig tid. 

Förvaltningens bedömning är att den kommunala hemtjänsten idag har en 
relevant dubbelbemal1l1ing där utgångspunkten är vad som är bäst för den 
enskilde. 

Uppdelning av grupper i hemtjänsten försvårar flexibilitet 

Förvaltningen och utföraren delar inte del1l1a uppfattning. Verksamheten 
arbetar just nu med att dela var och en av de två grupperna i två geografiska 
distrikt. Det innebär att den som har hjälp kommer att träffa fårre personal. 
Målsättningen är att antalet olika personer som den enskilde träffar ska 
minska med minst 30 %. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

/ I ;} I tvl 
Nr 2012.2214 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 85 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-04 

SN 2011/47 

Samt att detta också ska leda till att de medicinska avvikelsema minskar. 
Enhetschefen har arbetat med att förbättra samarbetet mellan de två 
gruppema, bland am1at så samarbetar gruppledama betydligt mera för att 
kunna använda personal så effektivt som möjligt och inför valje helg finns 
en helgansvarig personal i varje arbetsgrupp som arbetar på samma sätt. 

Håbo kommun har en hög andel kringtid. 

Som nämnts är Mobipensystemet ännu inte tillräckligt säkert för att kunna 
besvara detta påstående och en rättvisande tidmätning förväntas finnas från 
den l november. Dock har planeringstiden valje morgon kOltats från cirka 
45 minuter till cirka 30 minuter genom att gruppledarna förarbetar och 
planerar på ett bättre sätt. 

Hemtjänsten verksamhet skulle vara betjänt aven egen enhetschef utan 
ansvar för andra verksamhetsområden. 

Om socialnämnden under hösten fattar beslut om att flytta korttidsboendet 
till Pomona, hus 4, plan 5 så kommer enhetschefen endast att ansvara för 
hemtj änsten. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att det under den kOlta tid som enhetschefen 
varit i tjänst har skett flera positiva förändringar och flera initiativ har tagits 
till förändring. Det stora kvarstående problemet är Mobipen och detta 
förväntas vara löst den l november. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2012-08-21, nr 2012.2082. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att notera till protokollet att mall tagit del av 
rappOlten rörande det pågående förbättringsarbetet inom hemtjänsten. 

2. Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att till nämndens 
sammanträde i december ål' 2012 återkomma med rappOlt rörande 
Mobipen, tidsanvändning och övrig resursanvändning i hemtjänsten. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschef, hemtjänsten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2214 



HÅBO 
SAM MANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-04 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 86 SN 2012/44 

Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre 

Sammanfattning 
En arbetsgrupp med representanter från Uppsala läns landsting och länets 
kommuner har arbetat fram förslag till en länsgemensam handlingsplan när 
det gäller arbetet med de mest sjuka äldre. 

En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika 
prestationsbundna statliga bidrag som fiuns. 

För Uppsala län föreslås i handlingsplanen tre övergripande mål 

• Vård och stöd ska erbjudas på rätt plats och i rätt tid. 

• Vård och stöd ska fi·ämja hälsa och välbefinnande genom ett preventivt 
och samordnat arbete. 

• Äldre ska erbjudas en värdig vård i livets slutskede 

Till handlingsplanen fiuns kopplat en aktivitetsplan där de olika aktöremas 
ansvar fi·amgår. 

Beslutsunderlag 
Missiv, skrivelse från Regionförbundet i Uppsala län, m 2012.2058. 
Handlingsplan, m 2012.1979. 
Aktivitetsplan, m 2012.1979. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-17, m 2012.2060. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna läns gemensam handlingsplan 
rörande bättre liv för sjuka äldre i Uppsala län. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschefer, vård och omsorg 
MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Regionf6rbundet, vård- och omsorgsstrateg 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

61 i~j 
Nr 2012.2215 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-04 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

/S" l/ 

SN § 87 SN 2012/43 

Riktlinjer och avgifter för serveringstillstånd och tillsyn i Håbo 
kommun 

Fullmäktige antog/fastställde 

• nuvarande riktlinjer för serveringstillstånd, 2004-11-22 § 100. 

• avgiften för tillsyn och servering av folköl, 2002-04-15 § 18 

• taxa för tillsyn enligt tobakslagen, 2003-03-03 § 13 

Ovan beslut föreslås nu att ersättas med nytt förslag till nya riktlinjer för 
serveringstillstånd samt bilaga med avgifter. Detta med anledning av att ny 
alkohollag trädde i kraft 2011-01-01 

Den nya alkohollagen är en omarbetning av tidigare lagstiftning som ansågs 
vara föråldrad och för komplicerad. Vägledande för lagöversynen var att 
hålla fast vid en restriktiv alkoholpolitik men att samtidigt modernisera och 
förenkla bestämmelserna i alkohollagen. 

Kommunen har enligt 8 kap 9 § Alkohollagen en skyldighet att informera 
om vad som gäller enligt lagen och anslutande författningar. FHI, Statens 
Folkhälsoinstitut har tagit fram en modell för hur de kommunala riktlinjerna 
kan utformas. Håbo kommuns förslag till riktlinjer är baserade på derma 
modell. 

I bilagan till riktlinjerna har avgiften för tillfälligt tillstånd/är servering till 
slutna sällskap höjts med 1 % och utvidgat tillstånd avseende lokal, 
uteservering, drycker eller serveringstid sänkts med 4%. Detta för att Håbo 
kommun ska ligga i paritet med övriga kommuner i länet. Dessutom, på 
grund av nya alkohollagen, har fyra nya avgifter tillkommit. 

Avgifterna för prövning och tillsyn formuleras som procentsatser av gäll
ande prisbasbelopp. Prisjustering ska justeras senast en månad efter att nytt 
prisbasbelopp har fastställts. 

Alkohollagen firms för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En ut
gångspunkt för Håbo kommun är att skyddet för märmiskors hälsa går före 
företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. Riktlinjerna ska tydlig
göra vad som förväntas av den som söker eller redan har ett serverings
tillstånd i Håbo kommun. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.2211 



r"ll W HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-09-04 KOMMUN 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 87 SN 2012/43 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer ror serveringstillstånd, daterad 2012-08-14, nr 2012.2002. 
Bilaga till riktlinjer, avgifter, procentsatser av gällande prisbasbelopp, 
daterad 2012-08-14, nr 2012.2002. 
Fullmäktiges beslut 2004-11-22 § 100, riktlinjer för serveringstillstånd. 
Fullmäktiges beslut 2002-04-15 § 18 avgiften för tillsyn och servering av 
folköl. 
Fullmäktiges beslut 2003-03-03 § 13 taxa för tillsyn enligt tobakslagen. 

Beslut 

1. Socialnämnden föreslår fullmäktige att anta förslaget till nya riktlinjer, 
för serveringstillstånd att gälla från 2012-12-01 och tillsvidare. 

2. Socialnämnden föreslår fullmäktige att anta fårslag till procentsatser 
gällande avgifter för ansökan och tillsyn att gälla från 2012-12-01 och 
tillsvidare. 

3. Socialnämnden roreslår att fullmäktige delegerar till socialnämnden 
att fortsättningsvis besluta omjusteringar av riktlinjer för serverings
tillstånd. 

Beslut expedieras till: 
Konnnunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-04 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 88 SN 2012/4 

Budgetavstämning per juli månad för redovisning till kommun
styrelsen 

Sammanfattning 
Kommuufullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den Il j uni 2012 att 
uppdra till socialnämnden att minimera prognostiserat underskott för år 
2012 smnt att till kommunstyrelsen redovisa en plan med åtgärder för att 
minska underskottet. 

Förvaltningen har gjort en budgetuppföljning per juli månad. I denna upp
följning är det prognostiserade underskottet för året 1 500 tkr. Det är en 
halvering jämfört med prognosen i delårsbokslutet per mars år 2012. 

Sedan delårsbokslutet per mars år 2012 har följande åtgärder genomförts i 
förvaltningen för att minska det befarade underskottet i årets budget: 

• Enhetschef för myndighetsenheten har vakanshållits i cirka 2 månader, 
120 tler 

• Verksamheterna har varit restriktiva med att använda vikarier vid kort
tidsfrånvaro och istället disponerat om personal i den egna verksam
heten, 100 tler. 

e Förvaltningen hm' haft en mycket restriktiv hållning när det gäller 
konferenser, kurser, inköp med mera, 100 tler 

• Ett arbete har genomförts med att förändra tidsschablonerna i hem
tjänsten och ärendet kommer att föreläggas nämnden i oktober, 75 tkr 

• Förvaltningen har beslutat att en tjänst som ekonomiadministratör 
kommer att vakanshållas från den 1 oktober år 2012, 100 tIa. 

e Arbetsmm'knadstjänster köps inte från Svensk KommunTjänst AB från 
den 1 augusti 2012,350 tler 

Det är viktigt att känna till att det i socialtjänsten verksamhet inträffar olika 
akuta händelser flera gånger om året som måste hanteras. Personalen och 
cheferna i våra verksamheter gör allt man kan för att undvika nya kostnader 
och utgifter som det inte finns täclming för i budget. Ibland är det dock 
omöjligt om socialtjänsten ska fullfölja det uppdrag som finns fi'ån lagstift
arna. Det gör att under ett verksamhetsår tillkommer nya kostnader som inte 
alltid går att parera, exempel på detta är 

• Behov av att köpa plats på annat äldreboende för speciell brukare. 

• Betala för en personalförstärlming på ett dagis för barn som har behov 
av det. 
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Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 88 SN 2012/4 

• Förstärka med extra personal kring en boende på något av våra äldre
boende för att undvika att personal råkar ut för arbetsskador. 

• Satsa extra resurser på en ung missbrukare som efter många års miss-
bruk visar en vilja att leva ett annat liv 

När det gäller årets budget 2012 är förvaltningens uppfattning att vi trots allt 
har klarat dessa nödvändiga extrakostnader på ett bra sätt. Särskilt om man 
beaktar att förvaltningen i bÖljan av år 2012 fick besked från skattemyndig
heten att vi inte längre får lyfta moms för våra sociala lägenheter samt för 
Plommonvägen 8 och 10, vilket innebar ett intäktsbortfall för året om 1 300 
tkr. 

Beslutsunderlag 
Budgetavstämning per juli år 2012 nr 2012.2165. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-29, nr 2012.2165. 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens budgetavstämning per juli 
månad år 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 89 SN 2012/1 

Redovisning avanmälningsärenden 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 
Redovisning avanmälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till förvaltningen och som kan vma av intresse för 
ledamötema i socialnänmden. Handlingar enligt förteckning kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Förteckning över anmälningsärende, daterad 2012-08-20, nr 2012.2077. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Socialnämnden 

SN § 90 SN 2012/1 

Redovisning av delegationsbeslut samt avrapportering från 
bistånds utskottets sammanträde 

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

Socialnämndens biståndsutskotts ordförande redogör muntligt för 
utskottets protokollförda beslut från sammanträde den 2012-06-05, 
2012-06-11,2012-06-19,2012-08-23 samt 2012-09-04. 

Tjänstedelegation, beslut rörande enskilda för perioden 2012-05-02 -
2012-08-15 avseende flyktingar, insatser enligt LSS, LASS och SoL, 
färdtjänst, familjerätt, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. 

Överenskommelse om avslutad anställning, daterad 2012-08-13. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar delegationsbesluten som delgivna. 
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Socialnämnden 

SN § 91 

Information från socialchef 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-04 

• 1 oktober 2012 börjar ny enhetschef Linda Beijersten sin anställning på 
äldreboendet Solängen. 

• 8 oktober 2012 bÖljar ny enhetschef Göran Lidström sin anställning på 
myndighetsenheten. 

• Intervjuer kommer att stmias i mitten på september 2012 gällande ny 
biträdande enhetschef för vuxengruppen inom myndighetsenheten. 

• Enhetschef för Pomonas äldreboende och socialchef har träffat boende 
tillsammans med anhöriga på plan 4 och 5 med anledning av planerad 
flytt till Solängen. Man kllil konstatera att oron inte var själva flytten 
utllil oron gällde mer om personalen skulle följa med eller inte. 

• Socialförvaltningen måste köpa två vårdplatser i annan kommun som 
har personal med speciaIimiktad kompetens i demenssjukdom med 
aggressivt hotfullt beteende. Förvaltningen kommer att fundera på 
behovet av att ha egen avdelning med 5-6 boendeplatser för den här 
gruppen demenssjuka. 

• Ny upphandling kommer att påböljas gällande daglig verksamhet. 

• Boende på Sjövägen 1 kommer att flytta till Biskops-Arnö. Ny 
upphllildling har påbölj ats för nybyggnation av nya bostäder till de 
boende. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar till protokollet lämnad information. 
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Sveriges bästa socialtjänst 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-09-04 

Håbo kommun, Enköpings kommun och Landstinget i Uppsala län, inom 
ramen fdr Modellområdets projekt genomfdr den 18 september 2012 en stor 
konferens gällande Barnfattigdom - barn och unga i ekonomisk utsatthet
Konferensen genomförs på Fridegårdsteatern i Bålsta och innehåller fem (5) 
fdreläsningar med avslutande paneldiskussion med politiker från Lands
tinget och kommunerna. 

Seniorveckan den 3-7 september har startat och vid dagens datum har man 
fått infOlmation om att den är mycket uppskattad och välbesökt. 

Den 1 januari 2011 trädde två nya bestämmelser i socialtjänstlagen i kraft. 
Dels en bestämmelse om en - nationell värdegrund - fdr äldreomsorgen och 
dels en bestämmelse som tydliggör - den äldre personens ökade möjligheter 
till inflytande vid genomförandet av insatserna - Bestämmelserna innebär i 
korthet att socialt j änstens omsorg om äldre ska inriktas på att den äldre får 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialfdrvaltningen har nu på 
ett mer strukturerat sätt påböljat arbetet med Värdighetsgarantin. Bland 
annat kommer Nykvarns kommun till Bålsta för att berätta om hur dom 
arbetar. 
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Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 93 SN 2010/100 

Ändrade sammanträdestider hösten år 2012 

Sammanfattning 
Följande sammanträdestider gäller dels för socialnämndens arbetsutskott och dels för 
socialnämnden under oktober, november och december månad år 2012. 

Arbetsutskottet sammanträder 

Tisdag den 25 september ändras till måndag den 24 september. kl. 15:00 

Plats: Kommunhuset, plan 1, Bålstarummet. 

Tisdag den 30 oktober. kl. 13:00 
Plats: Kommunhuset, Skoklosterrummet. 

Tisdag den 4 december. kl. 13:00 

Plats: Konnnunhuset, Skoklostenummet. 

Socialnämnden sammanträder 

Tisdag den 2 oktober. kl. 18:00. förmöte kl. 17:00. 
Tema: Stöd- och behandling, med enhetschef Yvonne Sturesson-Ljungberg. 
Plats: Kommunhuset, Övergranssalen. 

Tisdag den 6 november. kl. 18:00, förmöte kl. 17:00 

Tema: Gruppbostäder, med enhetschefPia Johansson 
Plats: Biskops-Arnö 

Tisdag den 11 december ändras till torsdag den 13 december. kl. 17:00, förmöten kl. 16:00 
Tema: Hemtjänsten, med enhetschef Matilda Norell 
Plats: Kommunhuset, Övergranssalen. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar godkänna föreslagna sammanträdesdatum. 

Beslut expedieras till: 
Socialnämndens ledamöter och ersättare 
Socialchef 
Berörda enhetschefer 
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