
f'1l HABO 
"-' KOMMUN 
Socialnamnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Datum/Plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

Kl. 18:00, Biskops-Arnö, kommunhuset, Bålsta 

Eva Staake (S), ordförande 
Carina Lund (M), vice ordförande, frånvarande 
Gunilla Gustavsson (S), frånvarande 
Per-Olof Thorsbeck (S) 
Marie Nordberg (MP), frånvarande 
Farid Chibout (Båp) 
Bo Johnson (M) 
Liselotte EIg (M) 
Håkan Welin (FP) 

Ingrid Andersson (S), ijänstgörande ersättare för Gunilla Gustavsson (S) 
Laila Sverndal (V), frånvarande 
Ulrika Wallin (MP), frånvarande 
Bertil Brifors (M), ijänstgörande ersättare för Carina Lund (M) 
Bernt Sahlberg (C) 

Thomas BrandelI, socialchef 
Göran Lidström, enhetschef 
Lena Fertig, nämndsekreterare 

Flyktingsamordnare Maria Lindberg 
EnhetschefPia Johansson 
Enhetschef Mia Rengius 
Ekonom Emma Fahlström 

Liselotte EIg (M) 

2012-11-14, Socialförvaltningens kansli, kommunhuset 

§§ 108-128 

LeG;erti~ 

-~------
Eva Staake (S) 

(;t!c~l()ltz_effi ___ . __ . __ . 
--Liselotte Elg (M) (/ 



HÅ BO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 

2012-11-06 

2012-11-15 Anslaget tas ned efter: 2012-12-07 

Socialtjänstens kansli, Håbo kommun 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-11-06 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 108 Socialnämndens plan för valfiihet och konkurrens 2013-2014 

§ 109 

§ 110 

§ 111 

§ 112 

§1l3 

§ 114 

§ 115 

§ 116 

§ 117 

§ 118 

§ 119 

§ 120 

§ 121 

§ 122 

§ 123 

§ 124 

§ 125 

§ 126 

§ 127 

§ 128 

~RARE 

bl 

Uppföljning av hur arbetet har gått gällande plan för samhällsorientering till ny
anlända flyktingar och andra skyddsbehövande i Håbo kommun 

Uppföljning av verksamheten gruppbostäder 

Ingå överenskommelse med Stockhohns län om samverkan kring Uänster för 
samhällsorientering för nyanlända invandrare 

Rapportering av avvikelser under maj -augusti år 2012 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut euligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL 

Rapportering av inkomna synpunkter och utförda åtgärder i samband med delårs
bokslut per 31 augusti 2012 

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten 

Redovisning av delegationsbeslut samt avrapportering från biståndsutskottets 
sammanträde 2012-10-16 

Redovisning av anmälnings ärenden 

Sammanträdestider för arbetsutskott och socialnämnd år 2013 

Avsägelse samt fyllnadsval i KPR, kommunala pensionärsrådet 

Reviderad attesträtt och attestförteckning inom socialnämnden och dess förvalt
ning år 2012 

Uppdrag att underteckna avtal avseende upphandling av HVB-hem 

Budget justering år 2012 mellan socialnämnd och miljö- och teknikuämnd 

Budge1justering 2013 mellan socialnämnd och överförmyndarnämnd 

Budget justering 2013 mellan socialnämnd och miljö- och tekuiknänmd 

Intembudget och mål, strategier och nyckelindikatorer för år 2013 

Information från socialchef 

Sveriges bästa socialtjänst 

Information från deltagande i föreläsningar och förrättningar 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-11-06 

Socialnämnden 

)USTERARE 

SN § 108 SN 2012/49 

Socialnämndens plan för valfrihet och konkurrens 2013-2014 

Bakgrund 
Fullmäktige beslutade den 2008-04-28, § 40, att varje nämnd ska ha en 
treårig plan över vilka verksamheter som ska prövas i konkUlTens och hur 
valfriheten ska utvecklas. Planen ska revideras årligen och följas upp i 
samband med delårsbokslut och bokslut. 

Imiktningen ska vara att all verksamhet som kan effektiviseras genom 
konlcunens ska omfattas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska 
funktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av 
kommunen. 

Ärendet 
En stor del av socialnämndens verksamhet avser myndighetsutövning och är 
då inte aktuellt får konkunensutsättning. I samtliga utfårarverksamheter kan 
övervägas om verksamheten ska konkurrensutsättas. Det handlar om: 

personlig assistans 
hemtjänst 
hemsjukvård 
paramedicinska insatser 
familjebehandling 
öppen missbruksvård 
grupp boende inom handikappomsorgen 
korttidsboende inom handikappomsorgen 
äldreboende 
Restaurang Pomona 
korttidsboende inom äldreomsorgen 
arbetsmarknadsinsatser 
daglig verksamhet enligt LSS 
fotvård 
boendestöd inom socialpsykiatri 
dagverksamheter inom äldreomsorg och socialpsykiatri 

Personlig assistans 
När det gäller personer som har personlig assistans med LASS-ersättning 
(Lagen om assistansersättning) finns redan idag en valfrihet får dessa att 
antingen välja kommunen eller en privat utfårare. 

Hemtjänst 
Valfrihet enligt LOV (lagen om valfrihet) finns i hemtjänsten sedan år 2010. 

Hemsjukvård och paramedicinska insatser 
Det skulle vara möjligt att inte bedriva hemsjukvård och paramedicinska 
insatser med kommunal personal. Det är dock svålt att se fördelarna med 
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detta. Verksamheten är relativt liten varför det sannolikt inte skulle bli fråga 
om flera aktörer och därmed ge valfrihet. 

Familjebehandling och öppen missbruksvård 
En konkurrensutsäUning av denna verksamhet kan övervägas. Enligt för
valtningens mening är det inte aktuellt för närvarande. Det pågår nu ett 
intensivt arbete med att hitta bra lösningar på hemmaplan för familjer och 
ungdomar i syfte att bland annat minska kostnaderna för köpt vård. Det är 
därför inte rätt tidpunkt att konkun'ensutsätta denna verksamhet. Det är 
också så att det investerats en del medel i kompetensutveckling för 
personalen i familjeteamet och den öppna missbruksvården som 
organisationen bör dra nytta av. 

Gruppboende inom handikappomsorgen 
Förvaltningen driver idag två gruppboenden inom handikappomsorgen, 
Sjövägen och Lindegårdsvägen. Att konkurrensutsatta det ena eller båda av 
dessa är fullt möjligt. De båda boendena är inriktade mot olika grupper av 
funktionshindrade varför en konkurrensutsättning inte skulle leda till ökad 
valfrihet. Verksamheten bedrivs enligt förvaltningens mening effektivt och 
med hög kvalitet. 

Korllidsboende inom handikappomsorgen 
Förvaltningen bedriver idag ett korttidsboende inom handikappomsorgen på 
Ekan. Genomförda brukarundersökningar visar att verksamheten håller en 
hög kvalitet. Förvaltningen ser inget skäl till att konknnensutsätta 
verksamheten. 

Äldreboende 
I förvaltningen finns idag två äldreboenden. Det är Pomona och Dalängen. 
Pomonas verksamhet bedrivs i två hus med 32 lägenheter i vmje. På 
Dalängen finns 18 lägenheter för personer med demenssjukdom. Pomona, 
hus 2, har konkU11"ensutsatts och verksamheten drivs på entreprenad av 
Attendo Care AB. Ytterligare ett äldreboende, Solängen, är under 
uppförande och beräknas tas i drift den 1 mars 2013. Förvaltningens mening 
är att innan ytterligare verksamheter inom området äldreboende 
konkU11"ensutsätts ska en utvärdering ske av den verksamhet som redan idag 
bedrivs av annan entreprenör. Denna utvärdering görs lämpligen i samband 
med att avtalet med nuvarande entreprenör är på väg att löpa ut. 

Korllidsboende inom äldreomsorgen 
Korttidsboendet planeras att flytta till plan 5 i Pomona hus 4. Det vore 
olämpligt att konkurrensutsätta en så liten verksamhet som ligger insprängd 
i en i övrigt kommunal verksamhet. 
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Arbetsmarknadsinsatser och daglig verksamhet enligt LSS 
(Lagens om stöd och service}Verksamheten är redan konkurrensutsatt. 
Avtalet med nuvarande entreprenör löper ut den 30 april 2013. En ny 
upphandling pågår för närvarande. 

Fotvård 
Idag finns två kommunalt anställda fotvårdare. Dessa finansierar sin egen 
lön och kommunens kostnad för verksamheten är hyreskostnaden. Verksam
heten är enligt förvaltningens mening möjlig att konkurrensutsätta eftersom 
det finns fungerande privata alternativ i Håbo kommun. 

Boendeslöd inom socialpsykiatri 
Denna verksamhet skulle kunna konkurrensutsättas i enlighet med LOV 
precis som på samma sätt som inom hemtjänsten och därmed leda till 
valfrihet av utförare för blUkarna. Den stora svårigheten är dock att det inte 
är alltför ovanligt att man som blUkare inte vill ha boendestöd fast man är i 
uppenbart behov av detta. För att komma i kontakt med bIukarna och få 
dessa att acceptera insatsen måste den kommunala personalen använda sig 
av "lock och pock". När sedan väl insatsen har påböIjats fungerar det 
mycket bra och där den personliga relationen med boendestödj aren är av 
stor vikt. Förvaltningens uppfattning är att denna verksamhet inte vinner på 
att konkurrensutsättas. 

Dagverksamheter inom äldreomsorg och socialpsykiatri 
Inom äldreomsorgen finns två dagverksamheter; en för demenssjuka och en 
för övriga grupper. Inom socialpsykiatrin finns det en dagverksamhet. Att 
konkurrensutsätta dessa skulle inte leda till en ökad valfrihet och 
förvaltningen ser heller inte några andra fördelar med konkurrensutsättning. 
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Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2012-11-06, nr 2012.2819. 

Håkan Welin (MP) föreslår nämnden att ärendet ska bordläggas, då ärendet 
blev presenterats för nämnden vid sittande bord. Övriga ledamöter och 
ersättare godtar förslaget 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att plan för valfrihet och konkurrens för 
perioden 2013-2015 bordläggs och tas upp för behandling vid 
socialnämndens kommande sammanträde. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
KS kansli 
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Uppföljning av hur arbetet har gått gällande plan för samhälls
orientering till nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande 

Sammanfattning 
Sedan 2010-12-01 är det kommunens ansvar att erbjuda samhällsorientering 
för vissa nyanlända invandrare enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare (2010:197) och Förordning om samhällsorientering för 
vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:1138). 

Socialnämnden beslutade 2011-06-14 § 78 att anta planen för samhällsorien
tering samt uppdrog till förvaltningen att återkomma med en uppföljning av 
hur arbetet har gått. 

Flyktingsamordnare Maria Lindberg redogör muntligt till nämnden av hur 
arbetet har gått. Maria har i tjänsteskrivelse 2012.2663 sammanställt en 
skriftlig redovisning av uppföljningen hur arbetet har gått. 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen och noterar till protokollet att 
uppföljningen är delgiven. 
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Uppföljning av verksamheten gruppbostäder 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2011-11-0 l § 121 om nämndernas mål år 2012. 

EnhetschefPia Johansson för LSS/Socialpsykiatri och Mia Rengius 
ny tillträdd enhetschef för gruppboendena visar ett bildspel över hur dom 
arbetar med målen för år 2012. 

Målet med att hjälpa brukaren till ett välfungerande vardagsliv och delaktig
het i samhället. Enhetscheferna visar på att mycket har genomförs och mer 
kommer att genomföras. Verksamheten är under ständig utveckling. 

Bland mycket annat kan nämnas några. 

Varje brukare har sin egen bok med bilder på varor, vilket gör det möjligt 
för brukaren att själv klara av sina inköp på IeA. 

Utifrån ett stort antal bilder i form av kort med aktiviteter kan varje brukare 
själv välja vilken aktivitet hon eller han vill göra. 

Varje brukare kan själv välja om dom vill cykla eller åka buss till sitt arbete 
på Svensk KommunTjänst AB. 

Brukare har deltagit i en lokal uttagning till Väsby MelodifestivaL Den 
lokala tävlingen genomfördes på Lindegårdsvägen 21 i Bålsta. Kan nämnas 
att det blev Tony Huovinen som utsågs till Håbos representant och kommer 
att framföra sitt bidrag, Stad i ljus, vid finalen i Väsby i februari 2013. Nästa 
gång det ska hållas en melodifestival ska Håbo vara med och tävla. 

Verksamheten har kommit igång med samverkan med rehabiliteringen och 
med Kämpeskolan. 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för information och redovisning. 
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Ingå överenskommelse med Stockholms län om samverkan kring 
tjänster för samhällsorientering för nyanlända invandrare 

Sammanfattning 
Sedan 2010-12-01 är det kommunens ansvar att erbjuda samhällsorientering för 
vissa nyanlända invandrare enligt Lagen (2010: 197) om etableringsinsatser får 
vissa nyanlända invandrare och Förordning om samhällsorientering för vissa 
nyanlända invandrare (SFS 2010:1138). 

Syftet med att ingå samverkan är att få ett större deltagarunderlag och möjlighet 
till en gemensam samverkansyta gentemot externa aktörer, som kan bidra till att 
såväl lagstiftningens höjda krav som verksamhetens kvalitet kan säkerstäl1as på 
ett kostnadseffektivt sätt. Under förutsättning att riksdagen fattar beslut om den 
nya lag som reglerar kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering för 
en utökad målgrupp, enligt Ds 2012:24, med ikraftträdande 1 maj 2013, kommer 
samverkan även att omfatta denna målgrupp. 

Idag samverkar Håbo kommun till viss del med Stockholms län då några få 
deltagare deltagit i Stockholms kurser med positivt resultat. F ör ett fortsatt 
samarbete vill Stockholms län att Håbo kommun deltar i upphandling av nytt 
avtal från och med 2013-09-01. 

Samhällsorienteringen i Håbo kommun ges bättre förutsättningar genom ett 
utökat samarbete med Stockholms län då Håbo kommun har svålt att genomföra 
samhällsorientering på modersmål samt svårt att få tillräckligt stora grupper av 
deltagare för att det ska vara ekonomiskt genomförbart. 

Genom en samverkan med Stockholms län kommer den lokala förankringen att 
minska men socialförvaltningen tillsammans med bildningsförvaltningen anser 
att fördelarna med ett samarbete överväger. 

Beslutsunderlag 
KSL:s rekommendation om att undelteckna avtalet om samarbete med 
Centrum för saniliällsorientering kring upphandling. Nr.2012.2754 .. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att ingå samverkan kring upphandling med 
Stockholms läns Cenhum för samhäl1sorientering gällande tjänster för 
samhällsorientering för nyanlända invandrare. 

Beslut expedieras till: 
Kommunförbundet Stockholms Län, KSL senast 2012-11-30, via e-post: 
registrator@ksl.se, alternativt postadress Box 38145, 100 64 Stockholm. 
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Rapportering av avvikelser under maj-augusti år 2012 

Sammanfattning 
En del av den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppgifter är att samman
ställa och följa upp avvikelser i verksamheten samt att göra anmälan enligt Lex 
Maria. Rapport om avvikelser ska lämnas tre gånger per år till social-nämnden. 

Under m~ - augusti år 2012 har 258 avvikelser rapporteras in. Det kanjämfåras 
med samma tid förra året då 232 avvikelser rapporterades. 

Sammanställningen av periodens avvikelser visar på fler läkemedelsavvikelser än 
fallavvikelsel'. Det är en förändring jämfårt med tidigare 

Av det totala antalet avvikelser svarar fallavvikelserna får 36 %. Läkemedelsav
vikelserna svarar får 44 % och övriga avvikelser fårI8 %. Vid de rapporter som 
redovisats till nämnden från år 2010 till 2012 har det alltid varit flest 
fallavvikelser och fårre läkemedelsavvikelser. 

Det går att se en skillnad mellan särskilt boende och ordinält boende. På särskilt 
boende beror en mindre del av avvikelserna på felaktig eller utebliven anteckning 
på signeringslista får läkemedel och/eller baksida av dosett av sjuksköterska. För 
ordinärt boende är den delen knappt hälften av avvikelserna. 

Det finns också fler avvikelser av allvarlig karaktär i ordinält boende än i särskilt 
boende. Eftersom läkemedelsavvikelser inte har grupperats så är det svårt att säga 
om de här två grupperna av avvikelser har ökat. Men det är en angelägen uppgift 
att nällliare undersöka vad det beror på. 

Beslutsunderlag 
RappOltering av avvikelser under maj - augusti år 2012, daterad 2012-10-12, 
nr 2012.2475. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar till protokollet att rapporten är delgiven. 

2. Socialnämnden emotser att få diskutera avvikelser med medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, fårslagsvis vid kommande sammanträde i december 2012. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
Enhetschefer för vård och omsorg och hälso- och sjukvård 
Enhetschefer, Rindlags hemtjänst 
Verksamhetschef Attendo 
Enhetschef Grannvård 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2792 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-06 

Socialnämnden 

SN § 113 SN 2010/85 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS 
och 4 kap 1§ SoL 

Bakgrund 

Socialnämnden är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade insat
ser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller 
enligt Social~ änstlagen (SoL) inte har verkställts senast tre månader efter 
beslut. Nämnden ska också på motsvarande sätt rapportera om en insats har 
avbmtits och inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 
kan Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen 
tilldöms ett vite från tio tusen kronor och upp till maximalt en miljon 
kronor. 

Läge i Håbo kommun 2012-09 

Håbo kommun har fjorton (14) beslut, äldre än tre månader, som inte har 
verkställts per den 18 september år 2012, vilket rapporterats in till 
Socialstyrelsen 2012-09-18 

Sex (6) beslut avser bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Samtliga gäller permanent 
bostad enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL. En har blivit erbjuden Pomona 
men tackat nej i avvaktan på att Solängen öppnar. Övriga har hemtjänst 
och/eller korttidsvistelse. 

Atta (8) beslut avser bostad med särskild service för vuxna eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 stycket LSS. En av dem har 
dock uppgett att de avvaktar nytt gruppboende i Håbo kommun och dessför
innan inte önskar bli erbjuden annan verkställighet. En har blivit erbjuden 
boende utanför kommunen men ej tagit ställning än. På tre klienter finns 
yttranden skrivna i maj och i juni månad. 

Det äldsta beslutet om särskilt boende enligt SoL är fr·ån december år 2011 
och det äldsta beslutet om bostad med särsldld service enligt LSS är fattat i 
juni år 2009. 

Ytterligare två (2) beslut är inrapporterade till socialstyrelsen, eftersom de 
rör personer som i tidigare rapporter beskrivits ha ej verkställda beslut. 
Under senaste tremånadersperioden har dock ett av besluten verkställts och 
ett beslut avslutats med anledning av att personen avlidit. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING ~RARE 

Q Ic::lt I 
Nr 2012.2865 



f'11 HÅBO 
"-' KOMMUN 
Socialnämnden 

SN § 113 

Socialförvaltningens kommentar 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

SN 2010/85 

Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det, liksom tidigare, 
främst är biståndsbeslut som avser boende (oavsett SoL eller LSS) som 
riskerar att inte verkställas inom rimlig tid. Vad gäller särskilt boende för 
äldre förväntas det pågående byggnadsprojektet Solängen inom kommunen 
att avhjälpa det problemet. Inom LSS kan problemet dock uppstå på nytt 
kort tid efter färdigställandet av nytt boende enligt LSS. Projektering för 
ytterligare bostäder med särskild service enligt LSS är därför en viktig del 
av förvaltningens verksamhetsanalys for åren 2013-2015. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-17, m 2012.2284. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rappOli angående 
ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kommun
fullmäktige och kommunens revisorer. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2865 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 114 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

SN 2010/107 

Rapportering av inkomna synpunkter och utförda åtgärder i 
samband med delårsbokslut per 31 augusti 2012 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2010-06-14, § 54 reviderad policy för 
synpunktshantering. Syftet med synpunktshantering är att dels 
tydliggöra brister i den kommunala servicen och kunna åtgärda dessa 
så att brukama kärmer att de står i fokus och dels att ta tillvara de 
kommuninvånare som har intresse av att vara delaktiga i kommunens 
verksamhetsutveckling. Samt att kunna ge politiken en återkoppling 
på vad våra kommuninvånare tycker och hur de upplever 
kommunens service och åtaganden. 

Rapporten sammanställer inkomna synpunkter, såsom förslag, beröm 
och klagomål tillsammans med genomförda eller planerade åtgärder. 

Två gånger per år ska rapportering ske till nämnden, dels i samband med 
delårsbokslut och dels i samband med årsbokslut. Rapporten överlämnas 
för delgivning och beslut till socialnämnden i samband med nämndens 
sammanträde den 6 november 2012. 

Socialförvaltningen redovisar sin rappOlt samband med årsbokslutet 
för år 2012 för perioden 2012-01-01 - 2012-08-31. 

Beslutsunderlag 
RappOlt sammanställning för perioden 2012-01-01 - 2012-08-31. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-11, m 2012.2544 

Beslut 

1. Socialnänmden noterar inkomna syopunkter och utförda åtgärder som 
delgiven och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.2866 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-06 

Socialnämnden 

SN § 115 SN 2012/48 

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till 
allmänheten 

Ärendebeskrivning 
Mikael Lott har köpt Restaurang Vina del Mar, Stockholmsvägen 7 i Bålsta, 
och ansöker om tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen att få servera starköl, 
vin och spritdrycker till allmänheten. 

Mikael Lott arbetar idag som hotellchef på Krägga Herrgård. Han har även 
arbetat som manager och kökschef på Tammsvik konferens och herrgård 
samt kock på Krägga och Thoresta HelTgårdar. 

Remiss har översänts till polisen, skatteverket och kronofogdemyndigheten 
för yttrande och ingen av remissinstansema har några invändningar mot 
ansökan. 

Förvaltningens bedömning 
Efter sedvanlig prövning av sökande genom personbevis, registreringsbevis 
för bolag, F-skattebevis, köpeavtal, hyreskontrakt, finansieringsplan samt 
godkänt kunskapsprov framkommer det inga skäl till att ge avslag på 
ansökan om selveringstillstånd till allmänheten. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Meritfo11eckning 
Intyg om kunskapsprov 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-23, nr 2012.2654. 

Beslut 

1. Socialnänmden beviljar Mikael Lotts permanent tillstånd för servering 
av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. 

2. Socialnämnden beslutar att tillståndet gäller året runt med serveringstid 
från klockan 11.00 till 01.00. 

Beslut expedieras till: 
Sökande 
Alkoholhandläggare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.2867 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-06 

Socialnämnden 

SN § 116 SN 2012/1 

Redovisning av delegationsbeslut samt avrapportering från 
bistånds utskottets sammanträde 2012-10-16 

Följande delegationsbeslut redovisas 

Socialnämndens biståndsutskotts ordförande redogör muntligt för 
utskottets protokollförda beslut från sammanträde den 2012-10-16, § § 
144-151. 

Ordförandebeslut, fattat 2012-09-19 av biståndsutskottets ordförande om 
omedelbm1 omhändertagande enligt L VU §§ 6 samt 11. 

Tjänstemamlabeslut under perioden 2012-09-06 - 2012-10-15 rörande 
enskilda, avseende flyktingar, insatser enligt LSS, LASS och SoL, 
fårdtjänst, familjerätt, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pfum som finns hos 
socialförvaltningens kansli frmn till nästa sanmlanträde i december 2012. 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten är 
delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2868 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 117 

Redovisning avanmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

SN 2012f1 

Redovisning avanmälningsärenden kan till exempel vara beslut från andra 
myndigheter eller andra handlingar som inkommit till förvaltningen och 
som kan vara av intresse för socialnämndens ledamöter och ersättare. 
Handlingar enligt fÖlieckning kan studeras individuellt i den pänn som fiffilS 

med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- FÖlieckning över anmälningsärende, daterad 2012-10-22, nr 2012.2642. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar redovisade handlingar och lägger förteckningen 
till akten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2869 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 118 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

SN 2010/100 

Sammanträdestider för arbetsutskott och socialnämnd år 2013 

Arbetsutskottet 

Stopptid 
Sista dag att lämna ärenden 
föl' beredning 
Torsdag 10 januari 
Torsdag 7 februari 
Torsdag 7 mars 
Torsdag 11 april 
Torsdag 16 maj 
Torsdag 15 augusti 
Torsdag 12 september 
Torsdag 17 oktober 
Torsdag 21 november 

Socialnämnden 

Kallelse 
Klar att skicka tiII social-
nämnden 
Onsdag 23 januari 
Onsdag 20 februari 
Onsdag 20 mars 
Onsdag 24 april 
Onsdag 29 m~ 
Onsdag 28 augusti 
Onsdag 25 september 
Onsdag 30 oktober 
Onsdag 4 december 

Beslut 

Kallelse Sammanträdesdag 
Klar att skicka till arbets- Arbetsutskottet startar 
ntskottet klockan 13:00 
Tisdag 15 januari Tisdag 22 januari 
Tisdag 12 februari Tisdag 19 februari 
Tisdag 12 mars Tisdag 19 mars 
Tisdag 16 april Tisdag 23 april 
Tisdag 21 maj Tisdag 28 maj 

Tisdag 20 augusti Tisdag 27 augusti 
Tisdag 17 september Tisdag 24 september 
Tisdag 22 oktober Tisdag 29 oktober 
Tisdag 26 november Tisdag 3 december 

Sammanträdesdag, 
Socialnämndt startar klockan 18.00. Förmöten staltar 
klockan 17:00 
Tisdag 29 januari 
Tisdag 26 februari 
Tisdag 2 april 
Tisdag 7 maj 
Tisdag 11 juni 
Tisdag 3 september 
Tisdag 1 oktober 
Tisdag 5 november 
Tisdag 10 december 

1. Socialnämnden godkänner tiden för inlämningsstopp, dag för utskick av kallelse 
och sammanträdesdag för arbetsutskott och socialnämnd for år 2013. 

Beslut expedieras till: 
Berörda 

O
UST. RARE 

. I·]t, I '. rJ{/ 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2904 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 119 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-11-06 

SN 2010/95 

Avsägelse samt fyllnadsval efter Håkan Welin (FP) i KPR, 
kommunala pensionärsrådet 

Sammanfattning 
Folkpartiet beslutade på sitt styrelse- och medlemsmöte 2012-10-04, att utse 
Håkan Welin (FP) dels till gruppledare i kommunfullmäktige och dels till 
ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. Av den anledningen lämnar därför 
Håkan Welin sin plats som ersättare i kommunala pensionärsrådet, KPR, från 
och med 2012-11-06. 

Folkpartiet har i sin skrivelse föreslagit Berith Skiöld som ny ersättare i 
kommunala pensionärsrådet, KPR vilket inte kan godkännas då Berith Skiöld 
inte har något uppdrag i socialnämnden. 

Håkan Welin (FP), Liselott Elg (M), Bo Johnson (M) och Bertil Brifors (M) 
föreslår Bernt Sahlberg (C) till ny ersättare i kommunala pensionärsrådet, KPR. 

Beslutsunderlag 
F olkpatliets styrelse- och medlemsmöte, daterad 2012-10-04, nr 2012.2629. 

- Tjänsteskrivelse daterad 2012-10-30, nr 2012.2640. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutat' att bevilja Håkan Welin (FP) entledigande från 
uppdraget som ersättare i kommunala pensionärsrådet, KPR, från och med 
2012-11-06. 

2. Socialnämnden utser Bernt Sahlberg (C) till ny ersättare i kommunala 
pensionärsrådet, från och med 2012-11-06 och för resterande del av 
innevarande mandatperiod. 

Beslut expedieras till: 
Vald ersättare 
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 
Kommunstyrelsens kansli 
Löneadministrationen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2905 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 120 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

SN 2010/73 

Reviderad attesträtt och attestförteckning inom socialnämnden 
och dess förvaltning år 2012 

Sammanfattning 
Attesten är en del av den interna kontrollen och innebär att den ekonomiska 
transaktionen godkänns. Attestanten ansvarar fOr att den utbetalning som 
görs är korrekt samt genomför kontroll av faktura, eller motsvarande 
underlag mot beslut, beställning och/eller följesedel/ordererkännande. 

Falctisk beställning har skett hos leverantören av behörig person. 
Kvantitet och kvalitet är riktiga, stämmer med beställning. 
Pris, rabatt och övriga villkor inklusive moms är riktiga, stämmer med 
ingången överenskommelse och/eller avtal. 
Nanm på samtliga deltagare avseende konferens eller måltider finns med 
som anteckning på fakturan. 
Kontering har skett på ett riktigt sätt. 
Personliga kostnader ska attesteras av överordnad chef. 

Förvaltningschefen hal' attesträtt på alla konton inom socialförvaltningens 
verksamhet samt är ansvarig inför socialnänmden avseende verksamhet och 
ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Attestförteclming, daterad 2012-10-29, m 2012.2711. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-29, m 2012.2712. 

Beslut 

1. Socialnänmden beslutar godkänna reviderad attestförteckning, daterad 
2012-10-29. 

2. Socialnämnden beslutar att förvaltningschefkan attestera samtliga verk
samheter samt att förvaltningschefkan vidaredelegera utifrån vad som är 
lämpligt för verksamheten. 

Beslut expedieras till: 
Socialnämndens ordförande 
Berörda tjänstemän 
Ekouomiavdelningen 
Socialförvaltningens ekonomiadministratör 
Socialnämndens revisorer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.2906 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-06 

Socialnämnden 

SN § 121 SN 2011/4 

Uppdrag att underteckna avtal avseende upphandling av HVB
hem 

Sammanfattning 
Håbo kommun har deltagit i tre samordnade upphandlingar tillsammans 
med övriga kommuner i länet. Upphandlingarna har administrerats av Heby 
kommun. 

HVB-hem för respektive målgrupper, barn, ungdomar och vuxna har 
upphandlats separat. I två upphandlingar finns giltiga tilldelningsbeslut men 
avtalen är inte undertecknade ännu. Upphandlingen av HVB-hem får 
ungdomar är föremål för rättslig prövning, och det är möjligt att kommunen 
kommer att behöva fatta ett nytt tilldelningsbeslut eller beslut om att göra 
om upphandlingen. Det beror på domslutet som förväntas kOlmna tidigast 
november år 2012. 

Avtal och eventuella övriga handlingar krävs får att upphandlingarna, som 
har pågått under år 2012, ska kunna avslutas. Upphandlingen avser 
ramavtal, vilket innebär att kostnader belastas kommunen fårst när avrop 
från ramavtal görs under avtalstiden. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-18, nr 2012.2592. 

Beslut 

1. Socialnämnden uppdrar till upphandlingschef Katariina Virkkunen att 
underteclma avtal gällande upphandlade HVB-hem för barn, ungdomar 
och vuxna. Övriga handlingar i upphandlingarna underteclmas av social
förvaltningens förvaltningschef. 

2. Socialnänmden uppdrar till förvaltningschef att representera social
nänmden i samband med överprövning och eventuell omprövning av 
upphandlingen av HVB-hem. 

3. Uppdraget gäller under perioden 2012-11-06 - 2013-06-30. 

Beslut expedieras till: 
Förvaltningschef 
Upphandlingschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2012.2907 



HÄBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 122 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

SN2011119 

Budget justering år 2012 mellan socialnämnd och miljö- och 
tekniknämnd 

Sammanfattning 
Budget justeringen föreslås med anledning av organisationsförändring 
mellan nänmderna under 2012, då ansvaret för Restaurang Pomona 
flyttades från socialnämnd till miljö- och teknilmämnd. 

I denna organisationsförändring gjordes ingen budget justering för lokalkost
nader, så kallad internhyra, vilket är anledning till att denna budget justering 
för år 2012 föreslås. 

r-.. -.-----.-----.. -.--.---.... -----------.-.--.----..... -------.. r--·-·-----·-·-·---·-.. ---·~··-·-·--·-··------·------_ .. ---.--.., 
! I Socialnämnd (tk .. ) I Miljö och telmilmämnd (tk .. ) ! 
! ! j ! 
1-.-.--_. ____ .. _._ ... _. __ .. ___ . __ .. __ .. _ ....... _____ .. 1 ___ ._ .. __ .. _.,._. __ ... ___ ... ___ ~ __ .. ,. __ L __ ._ -------.. ----... - .... - ... --.-.. --... --.. -.---.. ---.. -.-.-.. ----I I Tilldelad budgetram 2012 I 210428 ! 86676 I 

! for nänmderna l! I 
L-.-.. --. __ .. _ ... __________ .. ,._ .. _. __ .. __ . __ . ___ ._._._ ... ---- -- -., j--,-.. - .. -., .. -.---.. -.-.---- --.,.---.-.-.--1-.. -.----- ------.-.--.,.-.. --.. --... -.- ------.------.,.J 
I Justering av internhyra i -411 ! 411 i 
t restaurang Pomona l.! I 
i I, ! 
I-·---·· .. --.. -·----------~·-·,··-·-·--·---·--- -~-----.----.--.---.--------j-.- ... -------.... - .. -.. ---.-.--.--.. -... ----. . .. --1 
! Reviderad budgetram år I 210017 ! 87087 i 
i 2012 får nämnderna I I I 
i ! I ! L._. ___ .. ___________ .. _._ .. __ .__ . ____ L .. _ ._ .. _._ .. _._. __ . __ .. _. _________ . __ . _ .... _ ..... ______ . _____ ... _ .. ___ .. _ .. _ ... _ .. _____ ._._ . ____ ._ .. __ . ...--J 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-29, nr 2012.2716. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att milj ö- och teknilmämnden genom intem
fördelning mellan socialnämnden och miljö- och tekniknänmden ersätts 
för lokalkostnader avseende Restaurang Pomona får år 2012. 

Beslut expedieras till: 
Ekonomikontoret 
Miljö- och tekniknämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2908 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

SN 2012/5 

Budget justering 2013 mellan socialnämnd och överförmyndar
nämnd 

Sammanfattning 
Budget justeringen föreslås med anledning av att den ekonomiska kostnads
redovisningen för överförmyndare ska bli rättvisande. 

Personalkostnader för överförmyndare har tidigare budgeterats under 
socialnämnden varför nedanstående budgetförändring mellan socialnämnd 
och överfölmyndarnämnd föreslås för år 2013. 

f--·-------rs~cial;_;i;;;-~d(tk~)-lo~~~ru~;;-;y;-;d;~~äm~d(tk~f-i 

I Tilldelad buctgetram+---- --230938/--------------------------- 530-1 
12013 får nämnderna ! ) i 

L-.-.----.-.. -... -.-.-.--.. -.. ---.-------- ..... --.. -.-.. L-.. ---.-.-------... --------. ----~.--.L--.~-------- ---.... ---... --.. -.-.--.. -----.--.-----1 I personalkostnader, i - 340 i 340 i 

1~~e~~~=~yll~are____J___________L------ --------------------1 
! Reviderad budgetram i 230 598 i 870 ! 

1~~_~~~3~år ~~_n~el:n_aJ__ _____ _1______ _______J 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut KF § 67, 2012-06-11 i ärende KS 2012/40. 

- TjänstesIa-ivelse, daterad 2012-10-29, nr 2012.2714. 

Beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om minskad 
budget för socialnämnden med 340 tia-, och motsvarande högre budget 
för överförmyndarnärnnden för år 2013. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Överfölmyndarnämnden 
Ekonomiavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.2909 



HÅ BO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-11-06 

SN 2012/5 

Budget justering 2013 mellan socialnämnd och miljö- och 
tekniknämnd 

Sammanfattning 
Budget justeringen foreslås med anledning av organisationsforändring 
mellan nämnderna under år 2012, då ansvaret for restaurang Pomona 
flyttades från socialnänmden till miljö- och tekniknämnden. 

I denna organisationsförändring gjordes ingen justering för lokalkostnader, 
så kallad internhyra, vilket är anledning till att budge~ustering fOr år 2013 
föreslås. 

Justering for år 2013 föreslås med 411 tkr, vilket är samma belopp som för 
år 2012, då ingen kompensation gjorts för höjning av intenJhyra i tilldelade 
budgetramar for år 2013. 

i----~--------Ts~ci-~lnä;.nd (tkr) i Miijö ;;-~ht~k-;ik;ä;:;;-~d-(tkr)-j 
I-·-·-·-··---········--···-···-·--·-·-··-··-·~_···_·_·.-...... -.-.L---.. ---.---.-.. -.-... ---.-... J--.--.-.---.--.. -.-.... -... --... ---... --.. -.-_.---.. --_ ..... -.J 
I Tilldelad budgetram 2013 i 230938 i 88 123 ! 
i föl' nämnderna i i 'I 
, ' I 

! 1 I ! 
Iji~~-;;riiig;;vi;;t~;·;;hy;:;;-T----- ---:4iiT-~--------- -4'11! 
I restaurang Pomona I I I 
! i! ! 
! ... - .... -.-----.--.-.. ------.-.--.- .-.-.~ .. ------!--.-.-.-.--.-.-.... -.--.. - .. -.-..... -... -..... --.-+.--.. --... ---.. -.. - .. ---.. - · .. __ ···_·· __ · __ ·_-_···-_······ __ ·····-1 I Reviderad budgetram ål' ! 230 527 I 88 534 I 
I 2013 för nämnderna! I I 
l.._ .... __ ._. __ . __ ... __ . __ .. __ ..... " ... __ . _____ 1_. ___ . __ .... __ . ___ ~_. __ . .l_ .. _. ___ ._ .. __ ._. ___ . __ .... _ .. __ .. ____ ._. __ ._ ... ___ .... _ .. .1 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut KF § 67,2012-06-11 i ärende KS 2012/40. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-29, nr 2012.2715. 

Beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om minskad 
budget för socialnämnden med 411 tkr, och motsvarande högre budget 
för miljö- och telmiknämnden för år 2013. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Överförmyndarnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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Internbudget, mål, strategier och nyckelindikatorer för år 2013 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tillsammans med ekonomikontoret arbetat fram intern
budget och mål för år 2013. Kommunfullmäktige beslutade ijuni 2012 om 
att tilldela socialnämnden en ram om 230 938 tkr. I det budgetförslag som 
presenteras föreslås ett antal åtgärder som innebär ökade intäkter och en del 
åtgärder som innebär besparingar. Utöver det har förvaltningen också 
beslutat om en del sparåtgärder. Det medför att det i budgetförslaget finns 
en buffert om l 330 tkr, fömtsatt att nämnden fattar beslut om de föreslagna 
sparåtgärderna respektive intäktsölmingama. 

I budgetförslaget är också hänsyn taget till vissa merkostnader som inte 
fanns med vid beslutet om tilldelning av ramar. Det handlar bland annat om 
ökade kostnader hösten år 2013. Det är Sjövägens boende på Biskops-Arnö, 
befarade placeringar inom socialpsykiatrin och ökade personalkostnader i 
samband med evakuering för golvomläggning på äldreboendet Pomona. 

I budgetförslaget finns också en satsning på yngre demenssjuka för vilka 
medel motsvarande 0,5 årsarbetare har satts av i syfte att försöka hitta 
individuella avlastningslösningar för denna gmpp. 

Inför budget år 2013 har förvaltningen beslutat om vissa personalbespar
mgar: 

Vakant tjänst som ekonomiassistent tillsätt inte, 420 tkr 
- 0,75 \iänstledig behandlare på missbmksvård tillsätts inte, 193 tkr 

För att skapa utrymme i budget planerar förvaltningen för att Solängens 
äldreboende öppnar med två avdelningar den l mars 2013. En tredje 
avdelning planeras att öppna i oktober år 2013. 

I övrigt föreslår förvaltningen följande åtgärder för att åstadkomma en 
budget i balans: 

• Hyrorna på Plommonvägen 8 och 10 höjs med 11,3 %. Hyreshöjningen 
inkluderar en förväntad hyreshöjning fr'ån Håbohus för år 2013 om 2,1 
%. Övrig del av hyreshöjningen kompenserar för det momsbortfall som 
slog igenom redan år 2012. Det innebär en hyreshöjning i kronor för de 
boende med 473 - 647 kronor per månad beroende på lägenhetsstorlek. 
Flertalet får en höjning på mellan 620 - 6471aonor per månad. 
Intäktsölming: 320 tkr 

• Taxan för fotvård föreslås höjas med 40 kronor per behandling, fr'ån 320 
kronor till 360 kronor. Intäktsölming: 140 tkr 
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• Taxan för hemsjukvård föreslås höjas med 100 laonor per månad, från 
200 kronor till 300 kronor. Intäktsökning: 60 tkr 

• Lägsta egenavgiften för färdtjänst föreslås höjas med 10 kronor per resa, 
från 25 laonor till 35 kronor. Intäktsökning: 20 tkr 

• Minibuss köps in till äldreomsorgen för att ordna med bland annat 
transport till dagverksamheten. Kostnadsminskning: 100 tl,r 

Totalt intäktsölmingar/kostnadsminskningar: 640 tkr 

När det gäller mål och strategier för år 2013 föreslås dessa vara i stort sett 
oförändrade jämföli med år 2012. En strategi har lagts till under rnbriken 
"Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga verksamheter" 
som handlar om användandet av Senior Aleli (ett processimiktat register). 
Ett förtydligande har gjorts vad gäller att ta tillvara anhörigas kompetens. 
En annan nyhet när det gäller mål och strategier är att det finns ett antal 
nyckelindikatorer som syftar till att underlätta en utvärdering av målen 
samtidigt som det är viktiga mått på hur väl socialnämnden lyckas inom 
vissa områden. 

Majoriteten föreslår med instämmande fl'ån oppositionen att hyrorna på 
Plommonvägen 8 och 10 höjs med 6% istället för 11,3%. 

Beslutsunderlag 
Internbudget år 2013, m 2012.2700. 
Mål, strategier och nyckel indikatorer år 2013, m 2012.2693. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-26, nr 2012.2700. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att hyrorna på Plommonvägen 8 och 10 höjs 
med 6% i ställe för 11,3 %. 

2. Socialnämnden beslutar att godkäuna internbudget och nämndernas mål, 
strategier och nyckelindikatorer för år 2013. 

3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om höjning av 
nedan avgifter att gälla från och med 2012-12-17 och tillsvidare. 

Taxa för fotvård höjs med 40 kronor per behandling till 360 kronor. 
Taxa för hemsjukvård höjs med 100 kronor per månad till 300 laonor. 
Lägsta egenavgift höjs för färdtjänst med 10 kronor till 35 kronor. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningens enhetschefer 
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Förvaltningen planerar att presentera - Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete - till socialnämnden under våren år 2013. 

Nytt kontaktcenter ska starta i juni år 2013 - en projektgrupp arbetar just nu 
med en kartläggning. 

Göran Lidström tillträdde sin tjänst som enhetschef for myndighetsenheten 
den 2012-10-08. 

Rob Basmarke bÖljar sin tjänst som biträdande enhetschef, vuxen inom 
myndighetsenheten den 2012-11-12. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska utreder en Lex Maria anmälan. 

Ansvariga for asylboendet i Ekolsund kommer att bjuda in allmänhet och 
media till ett informationsmöte den 20 november 2012. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar infoilllationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2912 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-06 

Socialnämnden 

STERARE 

SN § 127 SN 2011/12 

Sveriges bästa socialtjänst 

Ordförande Eva Staake (S) med instämmande från nämnden kan konstatera 
att enhetscheferna Pia Johansson för LSS/socialpsykiatri och Mia Rengius 
för gruppboendena tillsammans med sina medarbetare arbetar på ett mycket 
positivt och engagerande sätt. Nämnden är mer än nöjd till deras positiva 
synsätt och glädjen dom har och visar med sitt arbete för att ge våra brukare 
samma möj ligheter som alla andra till en meningsfull och välfungerande 
vardagsliv och till delaktighet i vårt samhälle. 

Beslut 

1. Socialnämnden sammanfattar under rubriken att verksamheten bedrivs 
på ett mycket strukturerat, pedagogiskt och utvecklande sätt. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschef för LSS/socialpsykiatri 
Enhetschefför gruppboendena 
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Information från deltagande i föreläsningar och förrättnignar 

Eva Staake (S) och fOrvaltningschefThomas Brandell informerar fr'ån sitt 
deltagande i workshops med rubriken - Framtids-spaning inom välfärds
området - den 25 oktober 2012. 

Ingrid Andersson och Bemt Sahlberg (C) informerar från sitt deltagande i 
seminarium som anordnas av Rädda Bamen om - Utsatta barn - barn som 
far illa --den 4 oktober 2012, där även Carina Lund (M) deltog. 

Beltil Brifors infonuerar om att Bamavårdsförbundet i Uppsala kommer att 
under år 2013 ha 100 000 kronor att lämna i bidrag, med inriktning till 
familjer. 

1. Socialnämnden noterar till protokollet lämnad information. 
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