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Ärenden 

l. Upprop 

2. Val av justerare- förslag: Hålcan Welin (FP) 

KALLELSE 
Datum 

2013-10-31 

Ersättare 

Ingrid Andersson (S) 
Laila Svemdal (V) 
Ulrika Wallin (MP) 
Bertil Brifors (M) 
Bernt Sahlberg (C) 

För kännedom. Inplanerat till detta sammanträde 
var iJ?formation om Personlig ombud och deras 
verksamhet. Det flyttas nu till våren istället. 

Sid 

3. Tid för justering- måndag den 11 november 2013, klockan- 17-18-

4. Infmmation från socialchef 

5. Förslag till socialnämndens yttrande angående klagomål från närstående l. 

6. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende inspektion av Håbo kommuns 23. 
individ- och familjeomsorg, barn och unga 

7. Förslag att ta bort avgift på hjälpmedlet handdator-mobiltelefon 37. 

8. Förslag att införa ytterligare en nivå på avgift/taxa, benämnd enklare fotvårdsbehandling 41. 

9. Yttrande rörande medborgarförslag om kostnadsfri ledsagning 44. 

l O. Yttrande rörande motion om införande av rutiner för att förebygga att barn vräks 48. 

11. Förslag till plan för intem kontroll för år 2014 53. 

12. Budget och mål år 2014 samt plan 2015-2016 57. 

13. Förslag till sammanträdestider för socialnämnd och dess arbetsutskott för år 2014 83. 

14. Redovisning av anmälningsärenden 85. 

15. Redovisning av delegationsbeslut 87. 

16. Sveriges bästa socialtjänst 

17. sekretess -Bilaga -Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB 

18. Sekretess- Bilaga- Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB 

19. Övriga frågor 

~~ 
Eva Staake (S), Ordförande 

Gruppmöten 
Majoritetsgmppen samlas klockan 17.00. Plats Övergranssalen 
Oppositionsgruppen samlas klockan 17 .00. Plats Cafe Håbo 
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