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Datum

~KOMMUN

2014-02-26

Socialnämnden

SN § 13

Godkännande av dagordning

Ordförande föreslår att dagordningen kompletteras med ärende- Förslag
om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghets/arm.
Beslut

l. Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen.
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Nr 2014.530

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-02-26

Socialnämnden

SN 2014/8

SN § 14

Kvalitetsberättelse hälso- och sjukvård
Sammanfattning

Apoteket har granskat läkemedelshanteringen och funnit att levaliten i stmt
är god. Granskningen av sjuksköterskans dokumentation i patientjournalen
visar på brister. Åtgärder kommer att genomfaras. satsningen "Bättre liv för
sjuka äldre" har inneburit att en ökad satsning på ett förebyggande arbetssätt
for patienter/brukare på särskilt boende for äldre.
Beslutsunderlag

Kvalitetsberättelse hälso- och sjukvård år 2013, SN m 2014.29
Bilaga l, reviderade/nya riktlinjer och rutiner hälso- och sjukvård och
social omsorg år 2013, SN m 2014.195
Beslut

l. Socialnänmden beslutar att godkänna rapporten.
Beslut expedieras till:

Socialchef
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Berörda enhetschefer
Attendo AB, Pornona hus 2, privat äldreboende
Rindlags Allstäd & Eventservice, privat hemtjänst
Grannvård Sverige AB, privat hemtjänst
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UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.500

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-02-26

Socialnamnden

SN § 15

SN 2013/15

Patientsäkerhetsberättelse år 2013
Sammanfattning

Patientsäkerhetsarbetet bedrivs främst genom avvikelsehanteringen.
Följsamheten till basala hygiemegler har ökat under året. Det förebyggande
arbetet med riskbedömningar vad gäller fall, undernäring och tryckskada för
personer på särskilt boende för äl<h·e, har ökat något, från 83 % till 87 %.
Beslutsunderlag

-

Patientsäkerhetsberättelse år 2013, SN m 2014.213.

Beslut

l. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.
Beslut expedieras till:

Socialchef
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Berörda enhetschefer
Attenda AB, Pornona hus 2, privat äldreboende
Rindlags Allstäd & Eventservice, privat hemijänst
Grannvård Sverige AB, privat hemtjänst
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Nr2014.501

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-02-26

Socialnämnden

SN § 16

SN 2012/24

Arsrapport för avvikelser år 2013 inklusive sammanställning för
perioden september tilldecember år 2013
Sammanfattning
Antalet avvikelser har ökat något jämfört med föregående år. En ny version
av Treserva innebär förbättrade möjligheter att hantera avvikelser. För att
det ska bli verklighet krävs att resurser läggs på att implementera
förändringarna.
Beslutsunderlag
Årsrapport för avvikelser år 2013 inklusive sammanställning för
perioden september till december år 2013, SN m 2014.96.
Beslut

l. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.
Beslut expedieras till:
Socialchef
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Berörda enhetschefer
Attendo AB, Pornona hus 2, privat äldreboende
Rindlags Allstäd & Eventservice, privat hemtjänst
Grannvård Sverige AB, privat hemtjänst
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Nr2014.502

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-02-26

Socialnämnden

SN § 17

Information från socialchef
Socialförvaltningens Myndighetsenhet har problem med att en alltfor stor
omsättning på socialsekreterare. Förvaltningen har påbö1jat ett arbete för att
komma till rätta med orsakerna.
•

Socialchef återkommer till nämnden i ärendet.

Arbetsmiljöverket är mycket nöjda med det arbete som har gjorts och som
pågår för att avhjälpa och förebygga brister i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket avslutar därmed ärendet. (Dnr 2013/27).
Kornmunens hälso- och sjukvård har problem med läkartiden på boendena.
Enheterna får inte den läkartid som de har rätt till.
Beslut

l. Socialnämnden tackar for informationen.
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Nr 2014.504

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-02-26

Socialnämnden

SN § 18

SN 2013/3

Arsbokslut, årsredovisning för år 2013
Sammanfattning

Socialnämndens resultat för år 2013 har ett underskott på 8 755 tkr.
Underskotten finns fi·amför allt inom äldreomsorg, boendestöd, färdtjänst,
individ- och familjeomsorg samt insatser enligt LSS. Försötjningsstöd och
arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott.
Inom äldreomsorg är det framför allt den kommunala hemtjänsten som
redovisar ett underskott. Inom insatser enligt LSS beror underskottet på
högre kostnader inom daglig verksamhet och högre kostnader för köpta
boendeplatser. Inom individ- och familjeomsorgen beror underskottet på
högre kostnader för köpt vård avseende bam, unga och vuxna.
Socialnämndens mål for 2013 har uppfyllts.
Viktiga händelser under året har bland annat varit:
•

Daglig verksamhet och familjerådgivning har återgått till kommunal
regt.

•

Socialtjänsten och familjeläkama har skrivit ett avtal som gör det
möjligt att genomföra drogtester av ungdomar hos Familjeläkamai
Bål sta.

o

I SCB:s (Statiska Centralbyråns) medborgarundersökning har
föttroendet för äldreomsorgen och för stödet till utsatta personer ökat.

•

solängens äldreboende öppnade 20 boendelägenheter den l mars 2013.

•

Tillsammans med landstinget har vi startat ett brukarråd för personer
med psykisk funktionsnedsättning.

o

Ett arbete med att infora värdighetsgarantier inom äldreomsorgen har
påbötjats.

Beslutsunderlag

-

Socialnämndens årsredovisning for 2013, m SN 2014.399.

Beslut

l. Socialnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2013 och
överlämnar den till kommunfullmäktige.
Beslut expedieras till:

Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
JUSTERARE
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Nr 2014.505

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-02-26

Socialnämnden

SN § 19

SN 2013/4

Åtgärder år 2014 för att få budget i balans
Sammanfattning

Budgetunderskottet för år 2013 blev betydligt större än vad som förväntades. Med
anledning av det har socialförvaltningen tillsammans med ekonomikontoret sett
över budget för år 2014. Bedömningen är att underskottet för år 2014 kommer att bli
4 700 tkr om inte åtgärder tas. Förvaltningen föreslår ett antal besparingar som syftar
till att kuuna redovisa ett noll (O) resultat vid årets slut.
Områden som bedöms visa underskott år 2014

Utifrån de senaste månadernas utveckling bedömer socialförvaltningen att underskott
kommer att uppstå i följande områden:
•

Institutionsvård av barn och unga. V ericsambeten bedöms få ett underskott på
3 500 tkr. Ett par nya placeringar har tillkommit under slutet av år 2013 och i
böJjan av år 2014. I det bedömda underskottet på 3 500 tkr fiuns också en buffe1t
för eventuellt ytterligare placering. Bufferten är på 700 tkr.

•

Försö1jningsstöd beräknas göra ett underskott på 800 tkr. När budget gjordes var
bedömningen att kostnadema skulle fortsätta nedåt även för år 2014. Kostnaderna
för januari år 2014 har dock gjort att förvaltningen reviderat den uppfattningen
och nu gör bedömningen att kostnaderna för försörjningsstöd år 2014 kommer att
motsvara år 2013. Det är en försämring med 800 tkr.

•

En placering på LSS-bonde för unga beräknas behöva kvarstå under hela år 2014.
Flera LSS-placeringar har avslutats och personerna har flyttat till nya boendet på
Dal vägen. Dock har det funnits kostnader för januari och del av februari år 2014,
vilket gör att underskottet för köpt boende LSS, beräknas till 900 tkr.

•

Sjövägens gruppbostad beräknas till 300 tkr lägre än budget och avlösarservice
beräknas till200 tkr lägre än budget mot bakgrund av utfallet för år 2013.

Sammantaget innebär detta ett berälmat underskott på 4 700 tla år 2014 som medför
att det är nödvändigt att vidta ett antal åtgärder för att få en budget i balans.
Förslag till åtgärder för budget i balans

l. Vakanta gänster inom hemsjukvård och rehab tillsätts inte under år 2014 inte
heller sen11reläggs. Det innebär att nödvändiga förstärkningar inom hälso- och
sjukvården försenas vilket får effekter både på personalens arbetsmiljö och även
ett sämre stöd till enskilda som behöver insatser. Besparing 570 tkr.
2. Daglig verksamhet minskar med en årsarbetare samtidigt som man sagt upp vissa
lokaler. Besparingen är möjlig på grund av att man samtidigt förstärker kompetensen i verksamheten; dels genom rekrytering på vakant tjänst och dels genom
intern utbildning. Besparing 665 tkr
3. Solängens tredje avdelning startar den l oktober 2014 istället för som planerat
den l september 2014. Kokerska tillsätts först från l januari 2015. Åtgärden får
en viss konsekvens eftersom personer med bistånds-beslut om särskilt boende får
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SN 2013/4

SN § 19

en försenad inflyttning med en (l) månad. Förseningen bedöms inte leda till att
komrunnen åläggs en särskild avgift för ej verkställda gynnande beslut.
Besparing 345 tkr (netto)
4. Budgeterad tjänst som resurshandläggare tillsätts inte. I förvaltningen finns tre
personer som arbetar med stöd till kontaktpersoner, kontaktfamiljer, familjehem
och till placerade barn. Konsekvens av besparingen är att det kan antas bli svårare
att rekrytera dessa stödinsatser och att stödet till de som finns försämras. Vilket
kan medföra att man inte vill ha kvar sitt uppdrag. Det finns också risk att tillsättning av uppdrags-tagare försenas, vilket i slutändan kan leda till att kommunen
åläggs en särskild avgift för ej verkställda gynnande beslut. Besparing 585 tkr.
5. Kostnadema för färdtjänst har ökat dramatiskt de sista åren. Det är möjligt att
minska kostnadema genom att införa begränsningar i resandet i någon form. Ett
sätt att kan till exempel vara att begränsa antalet resor per år, där resans längd är
mellan 3-6 mil. Hur mycket besparing detta innebär beror på hur stark begränsning som görs. Konsekvens av detta är att personer med färdtjänst får mindre
frihet och begränsad valfi"ihet då möjligheterna att resa i den utsträckning man
önskar försvinner. Det innebär också en ökad ojämlikhet jämfört med personer
som inte har behov av färdtjänst. Besparing 400 tkr.
6. Tjänst som enhetschef på Pornona äldreboende kommer att vara vakant från den
8 april2014. Det föreslås att denna tjänst inte tillsätts under år 2014. Istället
fördelas ansvaret för verksamheten på befintliga enhetschefer inom äldreomsorgen. Konsekvens av detta blir att dessa chefer får ett stötTe ansvarsområde,
vilket kan påverka möjligheterna att bedriva ett bra ledarskap och en god
verksamhet. Besparing 400 tia.
7. Socialpsykiatri dag, kväll och natt är en verksamhet som har ökat relativt kraftigt,
sett över tid. Det beror på att det finns ett stmi behov av boendestöd, bland annat
för våra yngre kommuninvånare med psyldska funktionsnedsättningar. En minskning av verksamheten på 500 tkr föreslås. Det bedöms försena möjligheterna för
dessa personer att komma till ett läge i livet där man kan leva ett mer självständigt
liv och att man fullt ut inte får det stöd som kan behövas. Besparing 500 tkr
8. Håbo kommnn finansierar fmifarande en del av hyrmna på Plommonvägen 8 och
l O. Det hänger kvar från tiden när komrunnen fick lyfta moms för dessa
lägenheter. Då beslutades att intäkten skulle gå tillbaka till hyresgästerna i form
av lägre hyra. Sedan några år tillbaka får kommunen inte längre lyfta momsen.
Det innebär ett intäktsbmifall. En del av detta kompenserades i form av hyreshöjning på 6 % men subventionen är fmifarande cirka 400 tkr per år. En
hyreshöjning på 6 % fi·ån l april2014 skulle medföra ökade intäkter på 170 tkr.
För en enskild hyresgäst innebär det en hyreshöjning på cirka 270-370 Ja-onor per
månad beroende på storlek på lägenhet. Kostnadsminskning 170 tkr.
9. I budget för verksamheten på Biskops-Amö är det budgeterat att socialförvaltningen säljer fyra platser till annan kommun. I dagsläget säljer förvaltningen fem
platser, vilket ger ökade intäkter med 175 tlcr.
EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-02-26

Socialnämnden

SN § 19

SN 201314

10. Förvaltningen har rekryterat en avdelningscheftill avdelningen Stöd till äldre.
Rekrytering av avdelningschef till avdelningen Stöd till funktionsnedsatta pågår.
Om dessa två verksamheter slås ihop till en avdelning med en ansvarig avdelningschef innebär det en kostnadsminskning för år 2014 med 400 tkr. Konsekvenserna
av det blir att avdelningschefen får ett stort verksamhetsområde och det kan, på ett
negativt sätt, påverka möj lighetema att arbeta med verksamhetsutveckling.
Besparing 400 tkr.
11. Tjänst som boendecoach är vakant på 30 %. Denna ~änst föreslås vara vakant
året ut. Besparing 150 tkr.
12. Start av demensteam flyttas fram till år 2015. Effekten av det blir att stödet till
våra demenssjuka personer, som fortfarande är hemma boende, inte kommer att
förbättras. Besparing 500 tkr.
Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna punkterna l - 12.
Totalt en besparing på 4 860 tkr år 2014.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-10, m SN 2014.343.

Ajournering

Nämnden ajoU111erar sig från klockan 15:35 till klockan 15:45 får överläggning.
Beslutsgång

Eva Staake (S), Ingrid Andersson (S), Per-O lofThorsbeck (S), Marie Nordberg (MP)
och F arid Chibout (Båp) föreslår, med instämmande av Carina Lund (M), Liselotte
Grahn-Elg (M), Bo Jolmson (M) och Håkan Welin (FP) att punkterna nummer 7 och
12 tas bort. Vidare föreslår nämnden gemensamt att förvaltningen återkommer vid
varje nänmdsmöte med en rapport om hm utfallet blir.
Beslut

l. Socialnämnden beslutar att inte godkänna besparingar enligt punktema 7 och 12.
2. Socialnämnden beslutar att godkänna besparingar enligt punktema l - 6 samt
punkterna 8- 11. Sammanlagt en besparing på 3 860 tkr år 2014. Samtliga
punkter redovisas i detta protokoll.
3. Socialnämnden beslutar att förvaltningen, vid varje nämndssammanträde under år
2014, återrappmierar om utfall, effekterna av vmje besparingspunkt
Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Socialnämnden

SN §20

SN 2012/26

Aterrapportering om förutsättningar till att driva ett kommunalt
boende för ensamkommande flyktingbarn
Anmälan av delikatessjäv

Ordfårande Eva Staake (S) meddelar delikatessjäv och deltar inte i diskussion eller närvarar i beslut av § 20. Vice ordfårande Carina Lund (M) leder
sammanträdet.
Sammanfattning

Håbo kommun har idag ett avtal med Länsstyrelsen om mottagande av tre
(3) asylsökande ensamkommande flyktingbarn mellan 15-17 år.
Ungdomarna finns bland annat på Aleris HVB-hem i Gottröra i Noniälje
kommun.
Om fullmäktige så beslutar den 2014-02-24 kommer Håbo kommun att får
år 2014 att ha ett utökat avtal om mottagande av sex (6) asylsökande
flyktingbarn.
Om kommunen ska ta emot ytterligare tre asylsökande så finns två vägar att
gå. Den ena är att vi gör ytterligare en upphandling och sluter ett avtal med
en entreprenör om drift av verksarnheten. Den andra vägen är att vi öppnar
ett kommunalt boende på Biskops-Amö i Håbo kommun.
Ekonomi

Håbo kommun får från Migrationsverket l 900 leronor per dygn för vatje
plats. Det blir på årsbasis 5 548 tkr. För en o belagd får kommunen l 600
kronor per dygn. Med erfarenhet från verksamheten i Gottröra kan man med
fog anta att de obelagda dygnen kommer att vara högst l 00 per år vilket
innebär totala intäkter på 5 518 tkr
Satnmanställt ser en budget får närvarande ut enligt följande:
Intäkter, statsbidrag
Hyra, 110 502 per månad
Personalkostnader 6,6 årsm·betare (ink! föreståndare)
Middag på folkhögskolan 5 dgr/v
Övriga kostnader
Summa

5 518 tkr
-1326tkr
-3 925 tkr
-167 tkr
-600 tkr
-500 tkr

I posten övriga kostnader ingår bland annat tolk kostnader, billeasing och
livsmedel.
Verksamheten går inte ihop finansiellt. Bedömningen är att den enda post
som kan reduceras är hyreskostnaden, vilket blir en diskussion som får föras
med Biskops-Arnö Folkhögskola.
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Socialnämnden

SN §20

SN 2012/26

Bemanning är två personal på kvällar och på helger dagtid och en personal
på vardagar dagtid. Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt att ha fåne
personaler i verksamheten.
Om det inte är möjligt att få till stånd en lägre hyra i överenskommelse med
Folkhögskolan, är altemativet att i 2015 års budget skjuta till kommunala
medel för driften av verksamheten. Under år 2014 bedöms dock verksamheten kunna finansieras genom medel i flyktingprojektet
Avtalstid

Biskops-Amö Folkhögskola vill ha ett av1al över fem år. Både socialförvaltningen och milj ö- och telmikförvaltningen har försökt få till stånd en kortare
avialstid men inte lyckats. Enligt förvaltningens bedömning är det en viss
risk med ett långt av1al, men att förvaltningen ändå bedömer att kommunen
ska teckna avtal med Biskops-Arnö Folkhögskola om boende för ensamkommande flyktingbarn.
Skolgång

Barnen och ungdommua har rätt till skolgång. Mer om olika alternativ får
hur skolgången och utbildningen kanläggas upp framgår i tjänsteskrivelse,
nr SN 2014.414.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-17, nr SN 2014.414.

Beslut

l. Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att hösten år 2014
starta ett boende får ensamkommande flyktingbarn i samarbete med
Biskops-Arnö Folkhögskola.
Beslut expedieras till:

Enhetschef Myndighetsenheten
Flyktingsamordnare
Kommunstyrelsen
skolnämnden
Bildningsnämnden
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL
Sammanfattning

Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till IVO, Inspektionen för
vård och omsorg, om beviljade insatser, dels enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och dels enligt Socialtjänstlagen
(SoL), som inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnden ska
också på motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet.
Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader
kan IVO välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen tilldöms ett
vite fi·ån tio tusen kronor och upp till maximalt en miljon kronor.
Läge i Håbo kommun per 2013-09-30 och 2013-12-31

Håbo kommun har totalt ett (l) beslut, äldre än tre månader, som inte har
verkställts. Varken den 30:e september eller per den 31 :a december 2013.
Beslutet är överklagat. Vilket också är rapporterat till IVO den 2014-02-18.
Socialförvaltningens kommentar

Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det finns ett (l) gynnande beslut enligt LSS som inte är verkställd. Alla beslut enligt SoL är
verkställda inom tre (3) månader. En positiv utveckling som öppnandet av
20 platser på solängens äldreboende har bidragit till under år 2013.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-18, m SN 2014.445.

Beslut

l. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport angående
ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap l § SoL till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Beslut expedieras till:

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges revisorer
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Sveriges bästa socialtjänst, sammanställning av kvalitetsförbättringar under år 2013
Sammanfattning

Socialnämnden och socialförvaltningen har en vision om att tillsammans skapa
Sveriges bästa socialtjänst. Det är naturligtvis mycket svålt att mäta när man
nått denna punkt. Därför är det viktigt att se det just som en vision och ett
uttryck för att hela förvaltningen vill arbeta med att få en så bra verksamhet
som möjligt inom de tilldelade ekonomiska ramarna.
Nedan följer ett antal kvalitetsförbättringar som gjmts inom förvaltningens
olika verksamheter under år 2013. Vilket också visar att förvaltningen tagit
ytterligare ett steg närmare visionen.
Daglig verksamhet

Lokalerna har totalrenoverats med bland annat funktionella handikapptoaletter samt två rum för sinnesupplevelse.
Lokaler har sagt upp och verksamheten är nu förlagd till de mera centralt
belägna lokalerna vilket möjliggör en bättre kontakt med lokalsamhället.
En särskild verksamhet för personer med autism har byggts upp.
En servicegrupp har stmiats för personer som vill jobba så arbetslikt som
möjligt mot externa kunder.
Arbetsmetoder och förhållningssätt har tydliggjorts och personalgruppen
arbetar utifrån metoden- tydliggörande pedagogik och ett låg affektivt
bemötande.
Myndighetsutövning och individ- och familjeomsorg

Biståndshandläggmua hm deltagit i arbetet med att utveckla en värdegrund
inom äldreomsorgen.
Genom ett aktivt samarbete med arbetsförmedlingen och ett aktivt mbete av
handläggmua för försörjningsstöd har kostnaderna för försörjningsstöd
minska för tredje året i rad.
Inom barn- och ungdomsenheten har m·betet med förhandsbedömningm
utvecklats och samverkan med skolan förbättrats.
Sal'narbete med vårdcentralen för urinprovtagning av ungdomar har kommit
till stånd.
startat en verksamhet tillsammans med skolförvaltningen i syfte att få l 00 %
skolnärvmo. I "projektet" ingår också att arbeta med attityder mellan
elevema i klassrum och kotridorer.
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Stöd till äldre

Kontaktmannens roll har utvecklats genom bland annat stor flexibilitet i
schemaläggning och arbetstider. Det kan till exempel handla om att
kontaktmannen har lagt om sina arbetstider för att kunna folja med på
läkarbesök. Andra exempel på det är att boende åkt på endagskryssning eller
varit på Friends Arena på fotboll.
De allmänna utrynnnena på Pornonas äldreboende har renoverats.
SPA- eftermiddag med massagesto l, fotbad, doftljus har provats.
En särskild satsning på mat och måltider med vacker dukning for att framhäva
helg och högtider. Ett steg mot mer egenservering istället for tallriksservering.
"Hus hundar" (personalens egna) på bland annat Pornona äldreboende är
mycket uppskattat av de boende som ser hundama som "sina" husdjur.
Inom hemsjukvården görs det egen näringsdryck till personer med behov av
kosttillskott. Den är näringsberäknad av dietist och görs av mejeriprodukter,
bär och näringstillskott Resultatet har blivit en mycket godare dryck som gör
att de boende får i sig mer energi.
På Dalängens äldreboende har ett särskilt sinnes rum inretts.
Registreringar av demenssjuka i registret BPSD har lett till nya arbetssätt
och mindre oro. BPSD betyder- Beteendemässiga och psykiska symtom vid
demens.
Erbjudande om efterlevandesamtal har ökat.
Ett arbete med strukturerad smältskattning och munhälsobedömning i livets
slut har påbörjats.
Inom hemtjänsten fotisätter arbetet med att begränsa antalet personal som
besöker varje brukare.
Till Solängens äldreboende rekryterades sex personer som är finsktalande.
Team träffar mellan rehab personal, sjuksköterskor och vårdpersonal har
utvecklats och genomfors nu på samtliga äldreboenden i Håbo kommun.
Stöd till personer med funktionsnedsättning

På Anhörigcenter, Källvägen i Bålsta finns nu en visningsmiljö for kognitiva
hjälpmedel.
Två gånger under året ordnas rollatar cafe. Syftet är att hitta rollatorer som
innebär en risk och som då byts ut eller lagas. Det är också en möjlighet for
de personer som behöver gångstöd att prova en rollator.
Inom personlig assistans har de brukare som så önskar erbjudits att vara med
på påsk pyssel och adventsfika.
Landstinget och Håbo kommun har tillsammans tagit initiativ till start av ett
brukan·åd för personer med psykisk fuuktionsnedsättning for ett ökat brukarinflytande.
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Antalet personer med psykisk funktionsnedsättning som har en samordnad
individuell plan (SIP) har ökat.
De boende på Lindegårdsvägen kan på ett strukturerat sätt välja vem av boendecoachema som man önskar få stöd av.
I samverkan med ICA Kvantum i Bålsta så har funktionsnedsatta i kommunens
verksamheter fått möjlighet att ställa ut sina konstalster i butiken.
På Lindegårdsvägen är miljöfi·ågan ett återkommande samtalsämne. Det har
inneburit ett ökat intresse bland de boende för återvinning och cykel som ett
alternativ till bilålming.
Ett familjecafe har startats med aktiviteter för familjer med neuropsykiatriska
svårigheter. I syfte att erbjuda positiva aktiviteter och ge möjlighet till nätverksbyggande.

Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-18, m 2014.431.

Beslut

l. Socialnämnden beslutar att notera till protokollet att man tagit del av
genomförda kvalitetsförbättringar under år 2013.
Beslut expedieras till:

Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Redovisning av anmälningsärenden
Sammanfattning

Redovisning av anmälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra
handlingar som inkommit till fdrvaltningen och som kan vara av intresse för
ledamöterna i socialnämnden. Handlingar enligt förteckning kan studeras
individuellt i den pänn som finns med vid sammanträdet.
Beslutsunderlag

-

Fö1ieckning över anmälningsärenden, nr 2014.350

Beslut

l. Socialnänmden noterar redovisade handlingar och lägger forteckningen
till akten.
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Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med
vid sammanträdet.
Följande redovisas

Socialnämndens biståndsutskotts ordförande redogör muntligt till
socialnämnden om utskottets protokollförda myndighetsbeslut från
sammanträdena 2014-01-28.
Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda för perioden
2013-12-09- 2014-01-20, avseende ensam kommande brun, flyktingar,
fårdtjänst, familjerätt, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt
insatser, bistånd enligt LSS, LASS och SoL.
Förvaltningschef vidaredelegerm· enligt personaldelegation till
jourhavande sjuksköterska, daterad 2014-01-31, nr SN 2014.281.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-10, nr SN 2014.349.
Beslut

l. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten är
delgivna.
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Beslut om att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm
Sammanfattning

Det sker för tillfället en snabb övergång från analog telefoni till digital
telefoni. Det innebär problem för det gamla trygghetslarmssystemet Det går
inte att blanda analog och digital teknik i larmkedjan.
Länen och regionerna kan söka stimulansmedel via Sveriges kommuner och
landsting, SKL, för att bedriva utvecklingsarbetet på ett samordnat sätt.
Vmje kommun ska etablera konceptet Trygghet, service och delaktighet i
hemmet genom digital teknik, vilket bland mmat innebär en övergång till
digitala trygghetslann.
I 2014 års överenskommelse for e-hälsa får Uppsala läns kommuner tillsammans l 901 197 miljoner kronor i projektmedel till verksamhetsutveckling
genom gemensamrna projekt och 417 030 kronor till en e-hälsosamordnare.
Vmje kommun ska ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och
samverkan inom e-hälsoområdet Utveckling av e-hälsa ska bedrivas i nära
samverkan med verksamhetsansvariga för socialtjänsten och med regionala
stödstrukturer for en evidensbaserad praktik i socialtjänsten.
F ärvaituingen föreslår till socialnämnden att besluta om att påbörja arbetet
med övergång till digitala trygghetslarrn. Samt att forvaltningen får i uppdrag
att ta fram en långsiktig plan for finansiering, organisation och samverkan
inom området e-hälsa.
Mer om bakgrund och grundkrav for att få del av stimulansmedlen framgår i
tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-26.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-26, nr SN 2014.507.

Beslut

l. Socialnämnden beslutar att påbötja processen med att övergå till digital
teknik får samtliga trygghetslarm och dätmed skapa möjligheter för ökad
trygghet, delaktighet och service i hemmet.
2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig plan
för finansiering, organisation och samverkan inom området e-hälsa.
Beslut expedieras till:

Socialchef
Regionfårbundet i Uppsala län, Monika J ansson
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