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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

Socialnämnden 

SN § 47 

Beslut om närvarorätt 

Sammanfattning 
Till dagens sammanträde anmäler dels avdelningschefRaija Honkanen och 
dels kommunikatör Ida Ingmarsson om att få delta på nämndens sammanträde 
i syfte att se hur nämnden fungerar och arbetar. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna närvaro för Raija Honkanen och Ida 
Ingmarsson. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING J~ARE 

Di 
Nr2014.1215 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-06 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 48 

Information gällande trygghetslarm 

Sammanfattning 
Enhetschef för hemtjänsten Matilda Norell informerar nämnden om det 
kommande arbete förvaltningen behöver göra för att gå från analoga larm till 
digitala larm. 

Införandet av digitala larm ska påbö1jas år 2015. Det nämnden och förvalt
ningen har att ta ställning till innan dess, är frågorna: 

• Riktlinjer 
• Godtagbar tid för bruten förbindelse 
• Vilken organisation/resurs ska finnas - när lannförbindelsen är bruten 
• Information av vem, hur och var- när larmforbindelsen är brnten 
• Kontroll kontra intrigitet 

Förvaltningen kommer att presentera ett förslag till nämnden under hösten. 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar for informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

61 
Nr 2014.1216 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §49 

Information från socialchef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

Socialchefredogör från protokoll fört vid TKL, tjänstemannaberedningför 
kommuner och landsting, om vad TKL beslutade om på mötet den 8 april 
2014. 

Raij a Honkanen och enhetschef Ulrika Wahlstrand ska utvärdera hur det har 
fimgerat med sjuksköterskomas arbetsledaransvm. Utvärdering ska behandlas 
på SocSam, samverkansgruppens möte i juni. 

Missnöjessignaler har inkommit till förvaltningen gällande fotvården. 
Förvaltningen ska genomföra en enkätundersökning. Enkäten kommer att 
kunna besvaras anonymt efter att man fått behandling. 

Förvaltningen kommer att införa modellen ÄBIC- äldres behov i centrun1. 
Förvaltningen kommer då att ha två utbildade processledare i modellen. 

Rektytering pågår dels till nyinrättad tjänst som närvårdskordinator och dels 
till tjänsten som enhetschef över äldreboendet Pomona. Båda tjänsterna 
planeras att vara tillsatta till den l september 2014. 

Kommunens revisorer har anlitat PwC till att granska LSS verksmnheten 
inom socialförvaltningen under juni månad. 

Socialförvaltningen har i dialog med bam- och utbildningsförvaltningen 
bestfunt att stmia ett projekt kring elever som av olika anledningm· står 
utanför gymnasieskolan, dm SN 2013/25. Förvaltningarnakommer att söka 
projektmedel ifrån Samordningsförbundet i Uppsala. 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar för informationen. 

[5~RARE l ,d l EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr2014.1217 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

Socialnämnden 

JU~RARE 

SN §50 

Delårsuppföljning per 31 mars 2014 

Sammanfattning 

SN 2014/3 

Socialnämndens delårsuppföljning per mars 2014 visar ett prognosliserat 
underskott vid årets slut om 5 595 tkr. Underskotten finns inom verksam
hetema: 

• Institutionsplaceringar av bam och unga 
• Institutionsplaceringar av vuxna 
• Försörjningsstöd 
• Öppnande av en tredje avdelning på Solängen 

I tjänsteskrivelse daterad 2014-04-30 framgår dels kommentarer och dels 
bedömning kring varje punkt/verksamhet. 

Socialnämnden beslutade 2014-02-26 §19om ett antal sparåtgärder får att 
få budget i balans. Det fanns också ett antal sparförslag som nänmden valde 
att inte genomfåra. Det handlade om: 

• Besparingar inom socialpsykiatrin 
• Flytta start av demensteam till år 2015 
• Minska bemanningen på våra äldreboende med sammanlagt fem års-

arbetare 
• Lägga ner dagverksamhet som riktar sig till äldre utan demenssjukdom 

Överföring 

Överföring av medel till kommunstyrelsen för tjänst som kommunikatör 
I samråd med kommunstyrelsens förvaltning har socialförvaltningen 
beslutat att anställa en kommunikatör. Personen är nu anställd och har sin 
anställning hos kommunstyrelsen men arbetar halvtid mot socialfölvalt
ningen. För att finansiera tjänsten behöver 185 tkr överföras från social
nämndens budget till kommunstyrelsens budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-30, nr SN 2014.1180. 

- Delårsuppföljning mars 2014, nr SN 2014.1181. 

Notering till protokollet 

gällande öppnandet av en tredje avdelning på solängens äldreboende 

Nänmden kände inte till, vid tidpunkten får beslut 2014-02-26 § 19om att 
senarelägga öppnandet och vid tidspunkten for beslut 2014-04-0 l § 31 om 
att tidigarelägga öppnandet, att det redan vid tidpunkten 2014-02-26 farms 
flera personer med gynnande biståndsbeslut som väntade på att få sitt beslut 
verkställt om särskilt boende. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Dl 
Nr2014.1218 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

Socialnämnden 

SN §50 SN 2014/3 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsuppföljning 
per mars 2014 och överlämna denna till kommunstyrelsen. 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om att 
överföra 185 tkr från socialnämndens budget till kommunstyrelsens 
budget för finansiering av 0,5 årsarbetare som kommunikatör. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JU~~E 

D ld:i 
Nr2014.1218 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnamnden 

SN §51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

SN 2011/47 

Höja eller behålla nuvarande timersättning till utförare av hemtjänst 
enligt LOV, lagen om valfrihet 

Sammanfattning 
De privata utförarna har vid flera tillfållen påtalat att man inte klarar ekonomin 
på den ersättning som betalas ut. De har också påtalat att de upplever det som 
orättvist att den kommunala hemtjänsten får gå med minus i bokslut då det i 
praktiken innebär att den kommunala hemtjänsten får en högre ersättning. 

Ersättningen till en privat utförare av hemtjänst som utför både service och 
omvårdnad är 357 kronor för utförd timma i tätort och 432 kronor för utförd 
timma i landsbygd. Ersättningen till den kommunala hemtjänsten är 350 
respektive 420 kronor per timma. Anledningen till att den privata hemtjänsten 
har en högre ersättning är att den är momskompenserad. 

För att den kommunala hemtjänsten ska klara sin verksamhet utau underskott 
med bibehållen kvalitet skulle timersättning behöva höjas med 25 %. En höjning 
av timersättningen för utförd tid med 25 %innebär en ökad kostnad på årsbasis 
med cirka 2,4 miljoner kronor, det innebär att varje procent som timersättningen 
ökar, kostar 96 000 kronor. 

Förvaltningens bedömning 
Höjs pengen med 25% innebär det att Håbo kommun hamnar på en nivå som är 
bland de högsta i Sverige. Eftersom Håbo kommun är en kommun där andelen 
äldre kommer att öka stmi år för år kommer det att innebära ganska stora 
kostnadsökningar. 

Med tanke på socialförvaltningens ekonomiska nuläge, med ett prognostisera! 
underskott på 5 595 tkr och även med tanke på den framtida kostnadsutvecklingen 
är en höjning inte försvarbart. 

Utförlig redogörelse av ärendet framgår i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-15. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-15. 

- Timpriser för år 2014, daterad 2014-04-15, SN 2014.1025. 

Beslutsgång 
Efter diskussion enas nämnden om att förvaltningen får i uppdrag att till 
nämnden i juni 2014 ta fram ett förslag om det är möjligt genomföra ett 
hemsjukvårdsförsök. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1219 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-06 

Socialnamnden 

JUSTERARE 
/~-

C:) 

SN §51 SN 2011/47 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att behålla den nuvarande timersättningen till 
utförare av hemtjänst enligt LOV, lagen om valfrihet. 

2. Socialnämnden beslutar att förvaltningen ska återkomma till nämnden i juni 
2014 med ett förslag kring ett hemsjukvårdsförsök 

Beslut samt tjänsteskrivelse expedieras till: 
Avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschef, kommunal hemtjänst 
Grannvård Sverige AB 
Rindlags Allstäd & Eventservice 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr2014.1219 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-06 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §52 SN 2013/23 

System för ersättning till utförare av hemtjänst enligt LOV, lagen 
om valfrihet 

Sammanfattning 
Under år 2013 uppkom fi·åga om nuvarande systemet med ersättning per 
timma för utförd tid. Om det var det optimala eller om det fanns andra 
system, som till exempel en ersättning för biståndsbedömd tid eller en 
ersättning som baserades på nivåer med timintervall. Förvaltningen fick i 
uppdrag att utreda frågan. 

Utredningen framgår i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-15. 

Kundval i hemtjänsten enligt LOV har funnit i Håbo kommun sedan år 
2009. Förutom den kommunala hemgänsten finns två privata utförare. Det 
är Grarrnvård Sverige AB och Rindlags Allstäd & Eventservice. Båda dessa 
utfårare har funnits med i flera år. 

Det finns i praktiken tre modeller för ersättning enligt LOV inom hemtjänsten: 

• Ersättning for beviljad tid 
• Ersättning för utförd tid 
• Nivåersättning med limintervall 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att det nuvarande systemet med ersättning för 
ulford tid är det rimligaste. Det är också det system som är klatt dominerande 
bland Sveriges kommuner. Den stora fördelen är att utföraren ersätts for 
faktiska insatser och att det inte går att tjäna pengar på att minska på tiden hos 
brukare. Det innebär en rättsäkerhet för brukare som då vet vad som kan 
förväntas. Förvaltningen föreslår att inte ändra nuvarande system for 
ersättning. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-15, SN nr 2014.1003. 

Beslut 

l. Socialnänmden beslutar att behålla det nuvarande systemet med ersättning 
for utförd tid till utförare av hemtjänst enligt LOV. 

Beslut med tjänsteskrivelse expedieras till: 
A v delningschef för äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschef, kommunal hemtjänst 
Grarrnvård Sverige AB 
Rindlags Allstäd & Eveutservice 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1220 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-06 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

b 

SN §53 SN 2013/24 

Utredning rörande införande av en så kallad LSS-peng för daglig 
verksamhet 

Sammanfattning 
Fullmäktige gav i beslut 2014-02-24 § 119 dels bifall till motion från Carina 
Lund (M):s fårsta att-sats och dels i enlighet med socialnänmdens förslag i 
beslut 2013-12-10 § l 07, att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda val
frihet får daglig verksamhet i syfte att omfördela dagens LSS-medel till att bli 
en LSS-peng, så att aktuella personer själva kan välja sin utfdrare. 

Olika former av valfrihet 

Valfrihet inom vård- och omsorgsområdet kan teoretiskt finnas på i princip 
tre olika sätt: 

• Upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) 
• Kundval enligt LOV (Lagen om valfrihet) 
• En så kallad LSS-peng som likt skolpengen följer den enskilde 

Skolpengen är reglerad i skollagen. Någon motsvarande reglering finns inte 
i lagstiftningen kring LSS. Det betyder att det inte är lagligt att ha LSS-peng 
på samma sätt som skol peng. Därför kvarstår bara möjligheterna till att göra 
en LOU eller LOV. 

Kostnadsmässiga effekter 

Görs en LOU kan utföraren finnas på andra håll än i Håbo kommun, vilket 
kan innebära ökade kostnader för färdtjänst om en brukare väljer en utförare 
som inte finns i kommunen. 

Görs en LOV är förvaltningens bedömning att kostnaderna kommer att öka. 
Det beror på att förvaltningens egen verksamhet behöver ha en omställnings
tid för att anpassa personaltätheten tilllägre volymer. Hur mycket kostnaderna 
kommer att öka går inte att säga eftersom det beror på storleken på ersättningen 
till den privata utföraren och på hur många som väljer en privat utförare. 
Kommunen har idag cirka 40 deltagare, varav ett tiotal har en fast arbetsplats. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedönming är att Håbo kommun inte ska upphandla daglig 
verksamhet enligt LOV eller LOU då det bedöms medföra ökade kostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-15, nr SN 2014.1022. 
Fullmäktiges beslut, 2014-02-24 § 119 
Socialnänmdens beslut, 2013-12-10 § 107 
Motion, daterad 2013-06-10 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1250 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §53 

Beslutsgång 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-05-06 

SN 2013/24 

Efter diskussion yrkar Ingrid Andersson (S) på bifall till förvaltningens 
förslag. Inga andra förslag redovisas. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att daglig verksamhet enligt LSS inte ska upp
handlas med stöd av LOU och inte heller införa kundval på området 
enligt LOV. 

Reservation mot beslut 
Carina Lund (M), Liselotte Grahn-Elg (M), Bo Johnson (M) och Bertil 
Brifors (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1250 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

6 

SN §54 SN 2013/8 

Rapport kvartal 1, om ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § 
LSS och enligt 4 kap. 1 § SoL 

Bakgrund 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård 
och omsorg om beviljade insatser inte har verkställts inom tre månader efter 
beslut. Besluten är dels enligt Lagen om stöd och service till vissa funk
tionshindrade (LSS) och dels enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

Nänmden 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 
IVO, Inspektionen för vård och omsorg välja att hos förvaltningsrätten 
föreslå att kommunen tilldöms ett vite från tio tusen honor och upp till 
maximalt en miljon kronor. 

Ej verkställda gynnande beslut i Håbo kommun 2014, kvartal1. 
Håbo kommun har totalt nio (9) beslut, äldre än tre månader, som inte hade 
verkställts per 31 mars 2014. Samtliga beslut avsåg särskilt boende. 

Socialförvaltningens kommentar 
Socialförvaltningen har det senaste halvåret haft många ansökningar om att 
få komma till särskilt boende. Behoven har varit stora och många personer 
har fått sina ansökningar beviljade. 

Enligt socialnämndens beslut 2014-04-01 § 31 öppnas den tredje avdel
ningen på solängens äldreboende den 26 maj 2014. 

Tre av de nio besluten erbjuds plats på Solängens äldreboende och övriga 
har tackat nej till erbjudanden om att få sitt beslut om särsldlt boende 
verkställt. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2014-04-17 

Beslut 

l. Socialnänmden beslutar att överlänrna förvaltningens rappmi om ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap l § SoL till kommnfull
mäktige och kommunens revisorer. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1251 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

SN 2013129 

Möjlighet att lämna synpunkter på IVO:s förslag till beslut 
rörande genomförd inspektion 

Sammanfattning 
IVO, Inspektionen för vård och omsorg ger socialnämnden möjlighet att 
lämna synpunkter på deras fårslag till beslut, innan IV O fattar sitt beslut 
i tillsynsärende rörande klagomål på vården. 

Ärende dm 8.2-33968/2013 

Notering 
Förvaltningen och nämnden ser positivt på att IVO avser att öppna ett nytt 
ärende får att granska de åtgärder till fårbättringar i hälso- och sjukvårds
dokumentationen, för att säkerställa en vård av god kvalitet till patienterna. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-14, m SN 2014.995. 
- IVO:s förslag till beslut, daterad 2014-04-10, m SN 2014.976. 

Beslut 

l. Socialnänrnden har inga synpunkter på IVO:s förslag till beslut gällande 
tillsynsärendet om klagomål på vården. 

Beslut expedieras till: 
IVO, Inspektionen för vård och omsorg 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1252 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN§56 SN 2014/18 

Revisionsrapport- Individanpassade aktiviteter för att skapa en 
meningsfull tillvaro på vårdboenden för äldre 

Sammanfattning 
På uppdrag av kommunens revisorer har PwC under hösten år 2013 genom
fört en undersökning av socialnämndens arbete med individanpassade 
alctiviteter för att skapa en meningsfull tillvaro på vårdboenden för äldre. 

Rapporten har lämnats till socialnämndens för yttrande och till kommun
styrelsen för kännedom. Yttrandet ska vara revisorema tillhanda senast 30 
maj 2014. 

Undersölmingen är utförd utifrån följ ande revisionsfrågor: 

• I vilken utsträclming ingår krav i socialnämndens styrning som syftar till 
att skapa en meningsfull dag inom det särskilda boendet? 

• I vilken utsträclming utförs verksamhet som ger en meningsfull tillvaro 
inom det särskilda boendet genom individuellt anpassade insatser? 

• I vilken utsträclming finns personella förutsättningar (bemanning) för att 
klara dessa alctiviteter? 

• I vilken utsträckning bedrivs ett aktivt utvecklings- och förändringsarbete 
inom boendena, i syfte att öka de individuellt anpassade åtgärdena? 

I förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-04-15 finns dels konnnentarer 
och dels bedömning som har överlämnats till socialnämnden som förslag på 
yttrande till revisorema. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-15, m SN 2014.1023. 

- Revisionsrapport, daterad 2014-03-19, m SN 2014.936. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att yttra sig till kommunens revisorer i enlighet 
med förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-15. 

Beslut med tjänsteskrivelse expedieras till: 
Kommunens revisorer 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschefer på kommunens äldreboende 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1253 



~HÅBO 
"-'KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-05-06 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §57 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SN 2014/1 

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

Beslutsunderlag 
- Förteckning över anmälningsärenden, nr 2014.1072. 

Beslut 

l. Socialnämnden har gått igenom redovisade handlingar och lägger 
förteckningen till akten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG 

l 

Nr2014.1254 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-06 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

lo 

SN§58 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

SN 2014/1 

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

Ordförande i socialnämndens biståndsutskott redogör muntligt för utskottets 
protokollförda beslut 2014-04-22 i ensldlda ärenden. 

Följande redovisas 

Beviljat beslut- Ansökan om tillfalligt serveringstillstånd till Colony 
Agency KB den 7 och 9 juni 2014, SN 2014/6 nr 2014.943. 

Innehållsförteckningen i socialnätnndens biståndsutskotts protokoll från 
sammanträdet 2014-04-22. 

Delegations beslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda för perioden 
2014-03-17-2014-04-14, avseende ensam kommande bam, flyktingar, 
färdtjänst, familjerätt, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt 
insatser, bistånd enligt LSS, LASS och SoL. 

Beslut 

l. Socialnätnnden noterar till protokollet att delegationsbesluten ät· 
delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING 

l 

Nr 2014.1255 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-06 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

{-:) 

SN §59 SN 2011/12 

Sveriges bästa socialtjänst 

Personal- och förhandlingsutskottet har i beslut POF § 5, gett socialförvalt
ningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för socialsekreteramas arbets
förhållanden på gmnd av den höga personalomsättningen. Socialchefhar 
redogjort för personal- och förhandlingsutskottet om att en kartläggning av 
personalomsättningen har genomfö1is med hjälp av Företagshälsovården. 

Möjlighet att använda e-tjänster underlättar både för medborgare, kund och 
förvaltning. Kommunstyrelsens förvaltning har därför anställt en e-tjänst
utveclclare som har i uppdrag att implementera e-tjänster i alla kommunens 
verksamheter, där det är möjligt. 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1258 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

Socialnämnden 

JUSTERARE 
~ 

{J) 

SN §60 SN 2014/21 

Val av adjungerad ledamot till Brottsofferjouren, Uppsala-Knivsta
Håbo, styrelse 

Sammanfattning 
Brottsofferjamen Uppsala-Knivsta-Håbo bjuder in sina samarbetskommuner 
att ha varsin plats som adjungerad ledamot i styrelsen. 

Motivationen är att närvaron ytterligare kan förbättra kontakten till både för
djupning av arbetet men också för informationen tillbaka till kommunen. 

Inbjudan gäller personer, inte funktioner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, förslag till beslut, daterad 2014-04-29, nr 2014.1177. 

- Inbjudan, e-post daterad 2014-04-24. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att utse socialnämndens ordförande Eva Staake som 
adjungerad ledamot och socialnämndens vice ordförande Carina Lund som 
ersättare att delta i styrelsen hos Brottsoffe1jomen Uppsala-Knivsta-Håbo för 
resterande tid av mandatperioden. 

Beslut expedieras till: 
Brottsoffe1jourens Uppsala-Knivsta-Håbo 
Lönekontoret/Håbo kommun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1259 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

SN 2014/20 

Ansökan om serveringstillstånd för BowiRoom i Bålsta 

Sammanfattning 
Såldax Fastighetsservice med organisationsnummer 556357-3533 ansöker om 
permanent serveringstillstånd till bowlinghallen BowlRoom, med tillhörande 
restaurang/matservering. 

Sedvanlig prövning av sökanden har gjmis genom personbevis, registreringsbevis 
för bolag, F-skattebevis, köpeavtal, finansiering samt godkänt kunskapsprov. 

Remiss har översänts till polisen, skatteverket och kronofogdemyndigheten för 
yttrande. Ingen av instanserna har något att erinra mot ansökan. 

Det framkommer inget skäl till att ge avslag på ansökan om serveringstillstånd. 

Det angeläget att framhålla alkohollagens karaktär av en skyddslagstiftning. Att 
särskilda hänsyn och överväganden har beaktas vid tillståndsprövning när det 
gäller att skydda ungdomar från exponering och skadeverkningar från alkohol. 

Förvaltningens bedömning 
Bowlinghallen i Bålsta ligger i nära anslutning till skolmiljö där många ungdomar 
vistas. Mot denna bakgrund bedömer förvaltningen att det är motiverat att ange 
särskilda villkor vad gäller tider för servering. 

Socialförvaltningen föreslår därfår att servering av alkohol villkoras till att endast 
gälla fredag till söndag, mellan klockan 17:00- 01:00 och dag före helgdag, 
mellan klockan 15:00- 01:00. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, fårslag till beslut, daterad 2014-04-16, nr SN 2014.671. 
Ansökan, daterad 2014-03-13 
Yttrande från Polismyndighet, skatteverket och Kronofogden 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att bevilja permanent serveringstillstånd till bowling
hallen BowlRoom för servering av starköl och vin till allmänheten året runt. 

2. Socialnämnden beslutar att servering av alkohol endast får ske fredag till 
söndag mellan klockan 17:00-01:00 samt dag före helgdag mellan klockan 
15:00- 01:00. 

Beslut expedieras till: 
Sökande 
Folkhälsoinstitutet 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Polismyndigheten i Uppsala län 

EXPEDIERAD 

JusTERARE l /'~~~ 
. '--' 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1260 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

cs 

SN § 62 SN 2013/34 

Beslut om föreningsbidrag för år 2014 till BRIS region Mitt 

Sammanfattning 
BRJS region Mitt ansöker hos socialnämnden om verksamhetsbidrag på 
25 000 laonor per barn, a 5 kronor. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att de ideella organisationerna utgör ett viktigt komple
ment till de samhälleliga stödfunktionerna inom kommunens område skola 
och socialtjänst. 

Ansökan behandlas endast till den del som rör barn och unga kopplade till 
och inom socialtjänstens verksamhetsonn·åde. Förvaltningen föreslår därför, 
att i likhet med beslut år 2013, bevilja 5 000 laonor i verksamhetsbidrag till 
BRJS. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-15. 

- Ansökan med bilagor, daterad 2014-02-03. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att utbetala 5.000 kronor i verksamhetsbidrag 
till BRlS Region Mitt får år 2014. 

Beslut expedieras till: 
BRJS Region Mitt 
Ekonomiadministratör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1261 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §63 SN 2013/34 

Beslut om föreningsbidrag för år 2014 till Anhörigföreningen 

Föreningens uppgift är att: 

• Stödja anhöriga i deras utsatta situation samt tillvarata deras intressen och 
därigenom bidra till att äldre, långvarigt sjuka och funktionsnedsatta får bättre 
livs kvalite. 

• Påverka samhället så att anhörigas situation uppmärksammas och värderas. 

• Genom utbildning- och informationsinsatser nå större förståelse och värdering 
av anhörigas arbete. 

Verksamhetsberättelse år 2013 
Projektet TV-skännar i Kyrkcentrum, Valhall och på tågstationen fortsätter. 
Deltagande i den årliga Anhörigriksdagen. 
Genomförd anhörigdag med föreläsning om Existentiellt hälsoarbete - en resurs 
i den dagliga vården. 
studiebesök på silviahemmet om hur de bedriver dagverksamhet 
Deltagande på Regionförbundets konferens om Välfärd, valfrihet och välbe
finnande. 
Deltagande på Stadsteatem, en föreläsning om Ett åldrande samhälle. 
Tre medlemmar deltog i lärande nätverk om Samtal som stöd, anordnat av 
Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga. 
Deltagande i temadagar om Kognitivt stöd, en föreläsning om Hur det är att 
leva ett familjeliv med ett bam som har Aspberger och ADHD. 
Fem medlemmar deltog på temadag om demens anordnat av 
Hjälpmedelsföretaget Abilia i Rotebro. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att anhörigföreningen, genom sitt införskaffande av värdefullt 
kunnande fyller en viktig funktion för aul1öriga genom att ge stöd och vägledning i 
vardagen. Förvaltningen föreslår därför till socialnämnden att bevilja det önskade 
bidraget på 25 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-15 

- Ansökan med bilagor, daterad 2014-03-04 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att betala ut 25 000 kronor till Anhörigföreningen 
i Håbo kommun för år 2014. 

Beslut expedieras till: 
Anhörigföreningen i Håbo kommun 
Ekonomiadministratör 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTORAGSBESTYRKNlNG 

olre/1 
Nr 2014.1262 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

Socialnämnden 

SN § 64 SN 2013/34 

Beslut om föreningsbidrag för år 2014 till trygghetsringning, 
SPF Håbo 

Sammanfattning 
SPF, Sveriges Pensionärsförbund i Håbo ansöker om föreningsbidrag på 
4 000 kronor för utlägg i samband med trygghetsringning för år 2014. 

Trygghetsringning är en möjlighet för äldre personer att känna llygghet, dels 
för de som lever ensamma och dels för de som ensam tar hand om sin 
närstående som har någon f01m av funktionsnedsättning. 

Trygghetsringningen är öppen for alla äldre, oavsett om man är medlem i 
någon pensionärsorganisation eller inte. Den som vill utnyttja servicen ska 
ringa vatje dag till ett journummer före ett visst klockslag och uppge sitt 
namn och telefonnummer. I dagsläget är det l O jourhavandes och 26 bmkare 
som utnyttjat· servicen, en ökning med tre (3) brukare från föregående år. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att trygghetsringningen fungerat· väldigt bra 
samt ser positivt på att tjänsten möjliggör trygghet för våra äldre som väljer 
denna tjänst. Förvaltningen föreslår därför till socialnämnden att bevilja det 
önskade bidraget på 4 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-15 

- Ansökanmed bilagor, ankomstdaterad 2014-02-25. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att betala ut 4 000 leronor i föreningsbidrag till 
SPF, Sveriges Pensionärsförbund i Håbo för år 2014, att användas till 
trygghetsringning. 

Beslut expedieras till: 
SPFHåbo 
Ekonomiadministratör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING ;MU"RARE 

Dl 
Nr2014.1263 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

SN 2013/34 

Beslut om föreningsbidrag för år 2014 till Håbo Rödakorskrets 

Sammanfattning 
Håbo Rödakorskrets arbetar för att forhindra och lindra mänskligt lidande. Att 
ha beredskap för kriser och katastrofer. 

Håbo Rödakorskrets ansöker om 60 000 kronor år 2014. Pengarna ska användas 
till att stärka och utveckla nedan uppgifter: 

Starta upp en kris och beredskapsgrupp som Rödakorskretsen vill fortsätta 
att utveckla och utöka och ingå i kommunens kris beredskap. 
Inlett arbetet med flyktingar samt deltagit i kommunens träffar, detta vill 
Håborödakortskrets fortsätta att utveckla och bidra med kunskaper och 
erfarenheter. 
Erbjuda cykelkurser till invandrare. 
Genom samverkan med arbetsförmedling, fårsäkringskassa och kriminalvård 
lokalt, hjälpa till med människors återanpassning till ett fungerande liv. 
Utveckla den sociala verksamheten, mötesplatsen Kupan, och erbjuda fler att 
få möjlighet till språkträning och arbetsträning. 
Planerar att köpa in hjätistmiare till Kupan och i första hand utbilda Kupans 
personal. Men med önskan att kunna erbjuda fler medlemmar/medborgare 
utbildning i bjärt- och lungräddning samt första hjälpen. 

Förvaltningens bedömning 
F ärvaituingen bedömer att Håbo Rödakorskrets har ekonomiska förutsättningar 
till att kunna genomföra ovan uppräknade uppgifter. Förvaltningen föreslår 
därför till socialnämnden att ansökan ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-22 

- Ansökan med bilagor, daterad 2014-03-10. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att avslå Håbo Rödakorskrets ansökan om 60 000 
kronor i fåreningsbidrag för år 2014. 

Beslut expedieras till: 
Håbo Rödakorskrets 

JUSTERARE " EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

t~ 1/c/ l 
Nr 2014.1264 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

Socialnämnden 

JUSTERARE es 

SN §66 SN 2013/34 

Ansökan om föreningsbidrag för år 2014 till STROKE föreningen 
i Håbo 

Sammanfattning 
För år 2013 fick Strokeföreningen 5 000 kronor i stmibidrag. Det sökta bidraget 
var 15 000 kronor för att komma igång som förening inom sitt verksamhetsom
råde. Pengarna skulle användas till fyra områden. l) Deltagande på förbundskon
gress. 2) Lokalhyra, Storstugan på Källvägen för att den är handikappanpassad. 
3) Utbildning tillledamöter och ersättm·e. 4)Vårutflykt där rullstolsanpassad buss 
är nödvändig. 

Ärendebeskrivning 
I ansökan för år 2014 Ji"amgår att bidraget valdes att användas till en heldags
utflykt. Bidraget gjorde att fåreningen kunde hålla en rimlig kostnad för den 
enskilde medlemmen. I år planerar föreningen en resa till Trosa och ansöker 
därför om l O 000 kronor för att även denna gång kunna hålla en rimlig kostnad 
för den enskilde medlemmen. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att utflykter är viktigt ur ett socialt perspektiv för alla. Men 
förvaltningen ser inte att utflykter ligger inom ramen för socialtjänstens arbete. 
Förvaltningen föreslår därfor till socialnänmden att ansökan ska avslås. 

Förvaltningen ser positivt på att en studiecirkel startas där personer som har afasi 
kan ges möjlighet att träna talet, forutsatt att studiecirkeln drivs av en professionell 
ledare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-16. 

- Ansökan med bilagor, daterad 2014-02-25. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om föreningsbidrag till STROKE
föreningen. 

Beslut expedieras till: 
STROKE-föreningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr2014.1270 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

SN 2013/34 

Beslut om föreningsbidrag för år 2014 till RSMH - Håbo 

Sammanfattning 
RSMH, Riksfårbundet för Social och Mental Hälsa ansöker om 24 000 kronor 
i fåreningsbidrag. En ökning med 4 000 tusen kronor från föregående år. 
Föreningen är medlemsstyrt och har år 2013 fått sex (6) nya medlemmar. 
Målsättningen för föreningen är att genom kamratstöd ge medlemmarna en 
ljusare tillvaro. De flesta lider av psykisk ohälsa och behöver hjälp får att få en 
meningsfull vardag. Ett antal stödmedlemmar finns. 

Under verksamhetsåret2013 har följande hänt: 
Sex ( 6) nya medlemmar har anslutit sig till föreningen. 
Ledning med lättgympa och avslappning 
Tisdagar lagas gemensam måltid där det sen berättas hur maten har tillagats. 
Pils bo har blivit en tradition att åka till för länets alla RSHM medlemmar 
för att där få möjlighet att träffa andra personer med samrna problematik. 
Ett brukarråd har startats med: Avdelningschef på Bålsta psykiatrimot
tagning, enhetschef på kommunens socialpsykiatri och representanter från 
verksamheterna Källan, RSMH, Attention samt från psykiatrin missbtuk. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att föreningen fyller en viktig funktion genom att bland 
annat erbjuda en viktig mötesplats, för att på så sätt ge möjlighet till personer 
med psykisk ohälsa att bryta isolering och ensamhet. Förvaltningen bedömer 
att fåreningen kan klara sex nya medlemmar på samma bidragsnivå som 
tidigare år. Förvaltningen förslår därfår till socialnämnden att bevilja 20 000 
kronor i fOreningsbidrag till RSMH i Hå bo. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-16. 

- Ansökan med bilagor, daterad 2014-03-10. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att betala ut 20 000 kronor i föreningsbidrag till 
RSMH i Håbo får år 2014. 

Beslut expedieras till: 
RSMHiHåbo 
Ekonomiadministratör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1271 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

SN 2013/34 

Ansökan om föreningsbidrag för år 2014 till Pornonas Intresse
förening 

Sammanfattning 
Pomonas Intresseförening ansöker om 45 000 kronor i föreningsbidrag 
fdr år 2014. 

Pomonas Intresseförening bedriver för det boende på Pomonas äldreboende 
underhållning varannan vecka med kaffeservering i äldreboendets matsal. 
Även boende i 8:an och lO:an är välkonma att delta. Föreningen ordnar även 
för de boende i samarbete med Pomonas dagverksamhet kmtare resor samt 
julmarknader, midsommar- och luciafirande. Aktiviteterna genomförs i 
samarbete med äldreboendets personal, Sveriges Pensionärsförbund SPF, 
Pensionärernas Riksorganisation PRO samt Bålsta Finska Föreningen BFF. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på att de boende på Pomona får en meningsfull 
tillvaro och samvaro, dels genom underhållning och dels genom olika 
festligheter. Förvaltningen har fått bekräftat att aktiviteterna som Intresse
föreningen bedriver, har varit och är, mycket uppskattat och välbesökt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-17. 

- Ansökan med bilagor, daterad 2014-03-10. 

Beslut 

l. Socialnänmden beslutar att betala ut 45 000 kronor i fåreningsbidrag till 
Pomonas Intresseförening för år 2014. 

Beslut expedieras till: 
Pomonas Intresseförening 
Ekonomiadministratör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1272 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

SN 2013/34 

Beslut om föreningsbidrag för år 2014 till HSO, handikapporganisa
tionernas samarbetsorgan 

Sammanfattning 
Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Håbo, HSO ansöker om 
föreningsbidrag på 7 000 kronor till dels diskussioner om medlemsvård, ett 
viktigt änme för framtida verksamhet. Bidraget ska också användas till dels 
kurser och utbildningar samt löpande kontorsutrustning. 

Föreningen är en så kallad paraplyorganisation med l l, snart 12 handikapp
föreningar samt en föräldragrupp. HSO arbetar aktivt, bland annat genom 
medverkan i kommunala handikapprådet, deltagande i projekt och arbets
grupper. HSO arbetar med att påverka och lyfta fram de funktionsnedsattas 
situation. HSO samverkar även med i I-ISO Uppsala län. 

Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningen anser att I-ISO som paraplyorganisation fyller en mycket 
viktig funktion för sina medlemmar och som samverkanspmi, både lokalt och 
i länet. 

Socialförvaltningen förslår att socialnärnnen beviljar HSO i I-Iåbo 7 000 
kronor i fdreningsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-22. 

- Ansökan om förenings bidrag, med bilagor. 

Beslut 

l. Socialnänmden beslutar att betala ut 7 000 laonor i föreningsbidrag till 
HSO, Handikappföreningars samarbetsorgan i Håbo för år 2014. 

Beslut expedieras till: 
HSO i I-Iåbo 
Ekonomiadministratör 
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Beslut om föreningsbidrag för år 2014 till Bålsta FBC Innebandy
laget Björnarna 

Sammanfattning 
Innebandylaget Bjömama startade år 2012 för personer med utvecklingsstöming. 
Innebandylaget Björnmua ansöker nu om föreningsbidrag på 20 000 för år 2014. 

Antalet spelare har nu ökat till 22 aktiva spelare. Ledarstaben är stabil med fem 
tränare, vilket innebär en trygghet för laget. Närvaron på träningarna är mycket 
god. Under säsongen har spelama utvecklats som lag. Laget deltar i aktiviteter 
som föreningen anordnar. Detta ger lagmedlemmarna ett socialt sarrunanhang och 
en grupptillhörighet 

Laget är i behov av bidragsgivare för att ha möjlighet att spela innebandy, 
eftersom spelarna själva inte har egna ekonomiska möjligeter till att betala sina 
utgifter för träning och matchspel samt därtill hörande övriga kostnader. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen vet att bandylaget har en mycket positiv inverkan på de personer 
som har valt att spela och träna innebandy. Laget Björnmua har blivit mycket 
välgörande och mycket uppskattat. Förvaltningen föreslår därför till 
socialnämnden att bevilja föreningen 20 000 laonor att användas uteslutande till 
spelama i innebandylaget Bjömarnas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslcrivelse, daterad 2014-04-22. 

- Ansökanmed bilagor, daterad2014-03-ll. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att betala ut 20 000 kronor i förenings bidrag, till 
Innebandylaget Bjömarna för år 2014. 

Beslut expedieras till: 
Bålsta FBC, Innebandylaget Björnama 
Ekonomiadministratör 
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Beslut om föreningsbidrag för år 2014 till Kvinnojouren Olivia 

Sammanfattning 
Kvinnojouren Olivia ansöker om 130 000 kronor i föreningsbidrag för år 
2014. Pengarna ska användas till att täcka de löpande kostnaderna och till 
utbildning nnder det kommande verksamhetsåret. 

Kvinnojouren ger råd och till stöd samt hjälper misshandlade kvinnor, med 
eller utan bmn, till ett tillfälligt skyddat boende i kvinnojourens egenjour
lägenhet under en kortare tid. Jourens telefon är igång veckans alla dagar 
mellan klockan 09-21. 

Socialnämnden beslutade 2013-04-09 § 40 att ge förvaltningen i uppdrag att 
utarbeta en överenskommelse om samverkan tillsannnarrs med Kvinnojouren. 
Vilket har inletts och fungerar bra. 

Fyra nya volontärer ska gå utbildning och därefter börjajobba aktivt. Jouren 
har tagit fram en folder som beskriver vad jouren kan hjälpa till med. Foldern 
är utplacerad på lämpliga platser i kommunen. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beviljar Kvinnojouren Olivia 
130 000 kronor i föreningsbidrag för att stödja K vinnajouren i deras arbete 
med de våldsutsatta kvinnor och barn som utsätts för eller bevittnar våld. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-22. 

- Ansökan med bilagor, daterad 2014-02-04. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att betala ut 130 000 leronor i föreningsbidrag 
till Kvinnojouren Olivia för år 2014. 

Beslut expedieras till: 
Kvinnojouren Olivia 
Ekonomiadministratör 
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Beslut om föreningsbidrag för år 2014 till Träffen och Skeppets 
Gårdsråd 

Sammanfattning 
F öreningens ändamål är att svara får drift och underhåll av hyrda lokaler 
samt viss service gentemot medlemmarna. Lokalerna används flitigt och 
fårutsätter underhåll, lokalvård reparationer med mera. Föreningen svarar 
även för anskaffning av löpande underhåll av teknisk utrustning, köks
maskiner, låssystem, larm och nyckelhantering samt även 
förbrulcningsrn:tiklar. 

Sökta medel är i syfte att utveckla fåreningen samt hålla lokalema i sådant 
skick att andra föreningar ska kunna bibehålla sina aktiviteter, såsom 
gymnastik och friskvård till fötmån för den äldre befolkningen och därmed 
gynna personers hälsa och välbefinnande. Föreningens verksrnnhet är 
grunden för att övriga föreningar ska kumm använda lokalerna till att 
genomfåra sina aktiviteter 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på de aktiviteter och sammankomster som utförs 
i Skeppets lokaler. Förvaltningen ser inte att föreningens verksrnnhet ligger 
inom ramen för vad som är socialtj ärrstens verksrnnhetsmmåde, då 
föreningens verksamhet inte är att betrakta som direkta stöd- och hjälp
insatser. 

Förvaltningen gör också bedömningen att föreningen har goda ekonomiska 
inkomster dels genom uthyming och dels genom cafeverksamhet. 
Föreningen har också ett relativt stort eget kapital att tillgå. 

Förvaltningen föreslår därför till socialnämnden att ansökan ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-05. 

- Ansökan med bilagor, daterad 20 14-02-17. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att avslå Föreningens Träffens och Skeppets 
Gårdsråds ansökan om 20 000 kronor i fåreningsbidrag för år 2014. 

Beslut expedieras till: 
Föreningen Träffen och Skeppets Gårdsråd 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

l 

Nr 2014.1278 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-05-06 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

r=s '->J 

SN § 73 SN 2011/20 

Information rörande Uppsala läns Barnavårdsförbund 

Gunilla Gustafsson (S), ledamot i Uppsala läns barnavårdsförbund som 
representant från Håbo kommun informerar nämnden om att sju (7) stycken 
personer från Håbo kommun, upp til120 år, har sölet bidrag om att få en 
guldkant på tillvaror. 13 000 laonor har deltats ut till Håbo vilket kommer 
att fördelas på sex (6) personer som blivit beviljade. 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1282 
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