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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-11-04

Socialnämnden

SN § 113

Information

Till nänmden kommer avdelningschef Yvonne Sturesson Ljungblad,
enhetschef Göran Granath samt Carina Levin och Gustav Schmidt alla
verkar under avdelningen Stöd till barn, unga och familjer.

Bålstapolarna

Catina och Gustav berättar för nämnden om deras verksamhet Bålstapolarna.
Att Bålstapolarnas uppgift är att arbeta förebygganade mot alkohol, droger,
brottslighet samt motverka våld bland unga.
Bålstapolarna ska skapa och vidmakthålla relationer samt ha kontakt med
föräldrar. Bålstapolarna är alltid ute där ungdomarna är vatje fredag och
lördag mellan Idoekan 20:00-02:00, med undantag av semestrar. Under
samma tid på helgerna finns också enjomielefon.
Bålstapolarna samverkar med närpolis, kyrkan, fritidsledare, skola, ungdomsmottagning samt räddningstjänst. Nattvandrare är en verksamhet som upphöti
då intresset att få föräldrar att nattvandra blivit mindre och mindre.

Placeringskostnader

Yvonne redogör för nämnden om att verksamheten ska arbeta för att minska
antalet placeringar för att få ner kostnaderna. Grundinställningen är att små
barn inte ska placeras på institution utan istället vara i familjehem. Dock blir
det svårare ju stöne barnet är att hitta familjehem, men det är inte omöjligt.
Beslut

l. Socialnämnden tackar för informationen.
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UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.2960

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-11-04

Socialnämnden

SN § 114

Information från socialchef

Diskussion pågår i Samordningsfårbundet att finansiera koordinatorer får
samverkan. Samordningsfårbundet arbetar nu med att gå mer mot plattformsarbete istället får projektarbete.
Äldrenålen är ett samverkansforum mellan kommunerna Enköping och
Håbo och Landstinget. Socialchef funderar nu på att Hå bo kommun ska
driva sitt eget arbete.

Förenkla- helt enkelt är ett nystartat projekt i hela kommunen som syftar till
att fårbättra fåretagsldimatet. Ett gott fåretagsldimat ger möjlighet får fler
fåretag att starta, växa och anställa fler, vilket är en fårutsättning får att
utveckla välfärden. Från socialförvaltningen deltar fårvaltningens
utvecldingsledare i projektet.
Socialchef informerar om att fårvaltningen i samråd har överlämnat
shivelse till kommunstyrelsens kansli om att be fullmäktige att fårkorta
mandatperioden får socialnämnden, från 2014-12-31 till istället 2014-12-15.
Detta därfår att dagarna efter nyår måste det finnas en utsedd jourhavande
ordfårande i LVU och LVM ärenden, och om ordfårande av någon
anledning inte kan tjänstgöra måste ett par andra ledamöter i nämnden ha
fått ett fårordnande om kompletterande beslutanderätt får till exempel ett
beslut om omhändertagande.
sjukfrånvaron ökar i alla fårvaltningar, såväl även i hela riket. En tanke till
att sjukskrivningar ökat kan vara att det nu är lättare att sjukanmäla sig
genom att bara skicka ett mejl eller ett SMS, istället får att ringa till chef.
En utvärdering av Vesterlunds Rehab, närvårdsavdelningen ska göras och
kommer att vara ldart kring årsskiftet 2014/2015.
En utvärdering av TKL (Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i
Uppsala län) ska genomföras får att se över arbetsfo1merna.
Beslut

l. Socialnämnden tackar får informationen.
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Nr 201 4.2961

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-11-04

Socialnämnden

SN § 115

SN 2014/25

Riktlinje för tandvårdsstöd till vissa äldre och funktionsnedsatta
Sammanfattning

Vissa äldre och personer med funktionsnedsättning har rätt att få en
subventionerad tandvård. Ansvaret for vem som gör vad regleras både på
länsnivå och i kommunen i fmm av riktlinjer.
Riktlinjen har reviderats så att ansvar och roller tydligare framgår och
ersätter tidigare riktlinje for tandvårdsstöd med reg.m 2011.2772, daterad
2012-01-17. Den nya riktlinjen gäller från 2014-12-01 ti112017-12-0l.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteslaivelse, daterad 2014-10-15, m SN 2014.2667
Ny riktlinje for tandvårdsstöd till vissa äldre och funktionsnedsatta,
SN 2014/25 m 2014.2054.

Förslag till beslut

l.

Socialnämnden beslutar att godkänna riktlinjen.

Beslut expedieras till

Socialchef
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Anhörigkonsulent
Närvårdskom·dinator
Avdelningschef for stöd till äldre och funktionsnedsatta
Enhetschefer for stöd till äldre och funktionsnedsatta
Enhetcheffår gruppbostad Sjövägen
Avdelningschef for stöd till vuxna
Enhetschef for biståndshandläggarna
Verksamhetschef, Attendo AB, Pomona hus 2, privat äldreboende
Enhetschef, Rindlags Hemtjänst & Service AB, privat hemtjänst
Verksarnhetschef, Grannvård Sve1ige AB, privat hemtjänst
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Nr 2014 .297 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-11-04

Socialnämnden

SN § 116

SN 2014/25

Rapport om intyg för nödvändig tandvård för personer i ordinärt
boende
Sammanfattning

Under år 2013 var det endast ett fåtal personer i ordinärt boende med intyg
om nödvändig tandvård som fick rnunhälsobedörnning. En av orsakerna till
det visade sig vara en missuppfattning om hur informationen skulle fåras
mellan berörda. Det är nu tydliggjort och ett sarnarbete är etablerat mellan
biståndshandläggmua och enhetscheferna får att säkerställa att personer med
intyg får nödvändig tandvård får en kostnadsfri rnunhälsobedörnning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-15, nr SN 2014.2668
Rapp01i om intyg får nödvändig tandvård får personer i ordinärt boende
SN 2014/25 nr 2014.2584.
Beslut

l. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.
Beslut expedieras till

Socialchef
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Anhörigkonsulent
Närvårdskoordinator
A v delningschef får stöd till äldre och funktionsnedsatta
Enhetschefer får stöd till äldre och funktionsnedsatta
Enhetcheffår gruppbostad Sjövägen
A v delningschef får stöd till vuxna
Enhetschef får biståndshandläggarna
Verksarnhetschef, Attenda AB, Pornona hus 2, privat äldreboende
Enhetschef, Rindlags Hemtjänst & Service AB, privat hemtjänst
Verksamhetschef, Gramwård Sverige AB, privat hemtjänst
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Nr 2014 .2972

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-11-04

Socialnämnden

SN 2014/25

SN § 117

Rutin för intygsskrivning i hälso- och sjukvården
Sammanfattning

Enligt patientdatalagen är den som är skyldig att förajournal också skyldig
att på begäran utfårda intyg om vården.
Socialstyrelsen fåreskrift om utfårdande av intyg inom hälso- och sjukvården
m.m (SOSFS 2005 :29) anger att fåreskrifterna ska tillämpas på intyg som
gnmdas på en bedömning av någons hälsotillstånd, behov och fårmåga.
I kommunen är det legitimerade arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor som kan utfårda intyg enligt fåreskriften. Ansvar och roller
beskrivs nä1mare i mtinen.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-15, nr SN 2014.2670
Rutin får intygsskrivning i hälso- och sjukvården SN 2014/25 nr 2014.2098.

Beslut

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

Socialchef
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Anhörigkonsulent
Närvårdskoordinator
A v delningschef får stöd till äldre och funktionsnedsatta
Enhetschefer får stöd till äldre och funktionsnedsatta
Enhetchef för grupp bostad Sjövägen
Verksamhetschef, Attendo AB, Pornona hus 2, privat äldreboende
Enhetschef, Rindlags Hemtjänst & Service AB, privat hemtjänst
Verksamhetschef, Gramwård Sverige AB, privat hemtjänst
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Nr 2014.2973

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-11-04

Socialnämnden

SN 2014/29

SN § 118

Socialnämndens svar på remiss angående förslag till miljöstrategi för Håbo kommun
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-01 § 117 att remittera förslag till
miljöstrategi till samtliga nämnder och konununala bolag. Remissvar ska
vara kommunstyrelsens kansli tillhanda senast den 15 november 2014.
Ärendebeskrivning

I miljöstrategin har tre inriktningar prioriterats
•
•
•

Fossilbränslefri kommun senast 2050
Giftfri och resurseffektiv kommun
Naturmilj öer med mångfald

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens sammanfattande uppfattning är att det är en föredömligt kort
och konkret miljöstrategi. De huvudområden som valts ut är viktiga
onu·åden som har stor betydelse för den totala milj ön och där det finns
möjligheter att vidta konkreta åtgärder.
Socialförvaltningen vill dock påpeka att en åldrande befollming med ett ökat
antal äldre kan göra det svårt att minska energiförbrulmingen för transporter
inom nämndens verksamhetsområde. Fler kunder i hemtjänsten kommer att
leda till fler resor. Givetvis kommer förvaltningen att arbeta med en så god
resruttplanering som möjligt och också så energisnåla bilar som möjligt.
När det gäller den inriktning som handlar om naturmiljöer med mångfald
vill förvaltningen påpeka vikten av att underlätta för personer med
funktionsnedsättning att vistas i skog och mark. Det kan till exempel handla
om att förbättra tillgängligheten till strandområden och vattemniljöer eller
göra vissa promenadstråk tillgängliga även för till exempel personer som
sitter i rullstol.
Beslutsgång

Miljöpartiet föreslår att ordet dagvattenrening ska läggas till på sidan fyra i
punken två efter ordet avfallshantering.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-21, nr SN 2014.2742
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-01 § 116
Miljöstrategi, daterad 2014-06-19, dnr KS 2014/70 nr 2014.2117
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Nr 2014 .2974

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-11-04

Socialnämnden

SN 2014/29

SN § 118

Beslut

l . Socialnämnden beslutar att yttra sig över fårslaget till miljöstrategi i
enlighet med fårvalh1ingens tjänsteskrivele och miljöpartiets tillägg.
Beslut expedieras till

Kommunstyrelsens kansli
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Nr 2014.2974

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-11-04

Socialnämnden

SN § 119

SN 2014/39

Förslag till avtal med Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo
Sammanfattning

sedanjanuari 2014 till hör Håbo kommun brottsoffe1jouren i UppsalaKnivsta-Håbo. DessfOrinnan hade kommunen ett långvarigt samarbete med
brottsofferjouren Enköping-Håbo.
Förvaltningens uppfattning är att samarbetet under 2014 har fungerat
mycket väl. Under året har arbetet inriktats på att ge stöd till alla som
önskar, skapa ett nätverk i Håbo kommun och forsöka relaytera och utbilda
stödpersoner. Brottsofferjouren deltog också vid Håbo festdag for att
marimadsfora verksamheten.
Förvaltningschef och socialnämndens ordforande har under hösten haft ett
möte med jourens ordfOrande som fi·amforde önskemål om ett långsiktigt
samarbete i fmm av ett treårsavtaL Det skulle ge jouren en möjlighet till en
mer långsiktig planering och satsning for att utveckla stödet till de brottsdrabbade. Förvaltningen delar jourens bedömning av vikten av en mer
långsiktig samverkan.
Förvaltningen fareslår därfor att socialnämnden fattar beslut om ett treårigt
avtal med en kostnad om 50 tla per år. Kostnaden belastar fOrvaltningens
konto fOr foreningsbidrag och ryms inom ram for perioden 2015-2017.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-17, nr SN 2014.2699
Slaivelse och avtal, daterad 2014-10-02, nr SN 2014.2704

Beslut

l. Socialnämnden beslutar att godkänna forslag till avtal mellan Håbo
kommun och brottsoffe1jouren Uppsala-Knivsta-Håbo for perioden
2015-2017 med en årlig kostnad om 50 tla.
2. Socialnämnden beslutar att kostnaderna ska belasta forvaltningens konto
for forenings bidrag.
Beslut expedieras till:

Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo
Ekonomiavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-11-04

Socialnämnden

SN § 120

SN 2013/9

Beslut om permanent serveringstillstånd till Kimbys Kök &
Event AB
Sammanfattning

Kimbys Kök & Event AB ansöker om permanent serveringstillstånd till
serveringsstället Slcokloster Macken enligt 8 kap 2 § Alkohollagen, om att
få servera starköl, vin och splitdrycker till allmänheten.
Anläggningen är registrerad och godkänd av tillståndsnämnden i Håbo
Kommun med stöd av livsmedelsforordningen § 23, (2006:813).
Remiss har skickats till polisen, skatteverket och kronofogdemyndigheten.
Ingen av remissinstanserna har några invändningar mot ansökan.
Efter sedvanlig prövning genom personbevis, registreringsbevis for bolag,
F-skattebevis, köpeavtal, hyreskontrakt, finansieringsplan samt godkänt
kunskapsprov framkanuner inga skäl till avslag.
Alkoholhandläggare foreslår därfor att socialnämnden godkänner ansökan
om permanent serveringstillstånd att gälla året runt med serveringstid från
klockan 11:00 till 01 :00.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteslaivelse, daterad 2014-09-25, nr SN 2014.2433.
Ansökan daterad 2014-09-21 med tillhörande bilagor

Beslut

l . Socialnämnden beviljar pe1manent serveringstillstånd till Kimbys Kök &
Event AB får servering av starköl, vin och spritd1ycker till allmänheten.
2. Socialnänmden beslutar att serveringstillståndet gäller året runt med
serveringstid från klockan 11 :00 till Ol :00.
Beslut expedieras till:

Kimbys Kök & Event AB
Länsstyrelsen i Uppsala län
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Nr 2014 .2990

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-11-04

Socialnämnden

SN 2014/36

SN § 121

Tillsynsrapport 2014 gällande serveringsställen i Håbo kommun
Sammanfattning

Alkohollagen föreskriver enligt 9 kap 2§ att alkoholtillsyn ska genomföras
av restaurangers alkoholservering till allmänheten utifrån en upprättad
tillsynsplan.
En yttre tillsyn har utförts i enlighet med den tillsynsplan som nämnden
upprättade/antog 2014-06-10 § 84 med dnr 2014/24. Vid tillsynen användes
ett nytt förenldat och standardiserat tillsynsprotokoll för första gången.
Under kvällstid den l O oktober 2014 genomfördes tillsynsbesök på åtta
stycken restauranger med stadigvarande servetingstillstånd till allmänheten
i Håbo kommun. Kontrollen utfördes tillsammans med Räddningstjänsten,
Polisen och Håbo kommuns bygg- och miljöförvaltning.
Vid tillsynen kontrollerades ordning och nykterhet i och utanför restaurangerna. Vidare granskades personalliggare, matutbud samt servetingsansvatiga
personer på plats.
Bedömning

Socialförvaltningen konstaterar att det rådde en god ordning både i och
utanför serveringställena. När det gäller bemsningsnivån var den också utan
anmärlming på samtliga restauranger.
Två servetingsställen kommer att få en uppföljande tillsyn från Räddningstjänsten respektive Bygg-och miljöförvaltningen. Anmärlmingarna berör
löst hängande elkablar på ett ställe och för höga uppvärmningsnivåer i
samband med kötthauteting på ett annat ställe. Ingen av anmärkningarna har
någon koppling till alkohollagens bestämmelser om servelingstillstånd.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteslaivelse, daterad 2014-10-13, m SN 2014.2635
Blankett - Tillsynsprotokoll alkoholtillsyn

Beslut

l. Socialnämnden godkänner socialförvaltningens tillsymapport från den
2014-10-10.
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Nr 2014.2992

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-11-04

Socialnämnden

SN § 122

SN 2014/1

Redovisning av anmälningsärenden
Sammanfattning

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

-

Tjänsteslaivelse, daterad 2014-10-22, nr SN 2014.2766.
Förtedming över amnälningsärenden, m 2014.2766.

Beslut

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

J ~RE

b

1

l

cf l
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Nr 2014.3022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-11-04

Socialnämnden

SN § 123

SN 2014/1

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning

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

- Socialnämndens biståndsutskotts ordforande redogör muntligt till socialnämnden om utskottets protokollfårda myndighetsbeslut från sammanträdena 2014-10-21.
Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda får perioden
2014-09-15-2014-10-13, avseende ensam kommande barn, flyktingar,
fårdtjänst, familjerätt, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt
insatser, bistånd enligt LSS, LASS och SoL.
Alkoholärenden/serveringstillstånd-redovisas i förteckning.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-22, nr SN 2014.2768
Förteclming, daterad 2014-09-23, nr SN 2014.2768.

Beslut

l . Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten är
delgivna.

JU~E

6 id l
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SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 20 14.3023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-11-04

Socialnämnden

SN 2011/12

SN § 124

Sveriges bästa socialtjänst
Verksamheten på Sjövägen

Socialnämndens arbetsutskott genomförde sitt sammanträde 2014-1 0-28 på
Sjövägen. Utskottet fick först en mndvandring på boendet samt även tillåtelse
av en hyresgäst att få komma in och titta på lägenheten. Efter mndvandringen
berättade enhetschef Richard Landt om den utveckling som gjorts i verksamheten både i arbetssätt, nya mtiner och utökat ansvar. Verksamheten har lyckats
mycket bra, främst med kvalitet men också med att minska kostnaderna .
Arbetsutskottet och även nämnden ger alla i verksamheten en stor eloge för väl
utfört arbete. Utskottet kan också konstatera att boendet är mycket fint planerat
och funktionellt.
Brukarundersökning

Socialstyrelsens presenterar undersökningen om vad äldre tycker om sin
äldreomsorg. Socialstyrelsen har frågat alla äldre som har hemtjänst eller bor på
ordinärt boende vad de tycker om sin vård och omsorg. Totalt har strax över
130 000 personer svarat på årets enkät. Enligt undersökningen har det skett en
nationell ökning där äldre tycker att personalen utför sittjobb mycket bra
istället för ganska bra.
•

Håbo kommun är bäst i länet. Håbo kommun har också ett högt resultat i
jämförelse med kommuner i Stockholms län.

I resultatet lyfter också Socialstyrelsen att ensamheten har en stor påverkan på
äldres mående. Det är något som Håbo kommun arbetar aktivt med för att äldre
ska känna sig mindre ensamma.
Håbo kommun ligger högre än det nationella snittet där äldre i kommunen har ett
högre förtroende för personalen, både inom hemtjänst och på ordinärt boende.
Överlag har Håbo kommun fått ett mycket bra resultat i undersökningen och
ligger högre än rikssnittet inom flera områden.
Det som präglar äldreomsorgen i Håbo komnmn är att enheterna är små,
engagerade medarbetare med hög utbildningsnivå, exempelvis 80 procent av
hemtjänstpersonalen är utbildade. Det finns ett nära sarnarbete med biståndsenheten, rehab och andra enheter.
Håbo kommun ska starta upp ett nytt projekt vid årsslutet. Projekt heter Å.ldres
behov i centrum (ÅBIC) . Syftet är att utveckla och arbeta ännu mer efter äldres
individuella behov, att se individen och sätta dennes behov i centmm.
Beslut

l. Socialnämnden tackar för informationen.
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Budget och nämndsmål 2015

Sammanfattning
Socialnämndens budgetram får 2015 är 259 292 tlcr. Utifi:ån denna ram har
förvaltningen och ekonomikontoret utarbetat fårslag till internbudget och
mål
I budget finns i huvudsak följande fårändtingar jämfört med budget får år
2014
•

Äldreomsorgen har sammanlagt fått en ökad budget om 3 365 på grund
av att antalet personer över 75 år fårväntas öka med 8,5%

•

solängens äldreboende har fått 7 371 tlcr får helårsdrift av fyra
avdelningar inldusive natt.

•

Personlig assistans har fått ytterligare 2 778 th får att ldara nya ärenden.

•

Sjövägens LSS-boende har fått en minskad budget med l 378 tlcr beroende på att man hittat nya arbetssätt som ger lägre personalkostnader.

•

Institutionsvård bam och unga har fått en utökad budget med 2 000 tlcr.

•

Försörjningsstöd har fått en utökad budget med l 250 tlcr.

•

En buffert får oförutsedda kostnader finns med l 080 th.

•

Inom äldreboende, socialpsykiatri och LSS-boende och rehab har i
övrigt gjorts personalminskningar som motsvarar en kostnadsminskning
om 996 th

För år 2015 föreslår förvaltningen fyra nämndsmål som till viss del är
samma som år 2014 men ett par av målen har omfmmulerats
•

Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska
stödet till bam och tmga utvecklas och kostnaderna får institutionsvård
minska (Mål 2014: Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och
andra aktörer ska stödet till barn och unga utvecklas).

•

Organisation och arbetsmetoder ska utvecldas inom hela förvaltningen
får att bättre möte den enskildes individuella behov Mål2014:
Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga
verksamheter)
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•

Förtroendet får socialtjänstens verksamheter ska öka (samma som år
2014)

•

Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplanetingen (samma som
år 2014)

Till vmje mål finns ett antal nyckelindikatorer som syftar till att mäta om
fårvaltningens och nämndens arbete är på väg åt rätt håll

Beslutsunderlag

-

Tjänsteslaivelse, daterad 2014-10-30, m SN 2014.2924.
Budget och mål2015, plan 2016-2017 m SN 2014.2915

Beslut

l. Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens fårslag till mål och
intembudget får 2015.
2. Socialnämnden fareslår att kommunfullmäktige beslutar att omfördela
120 tlcr från socialnämndens budget till överfårmyndamämnden.
Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsens kansli
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Rapport

Gunilla Gustavsson (S) ledamot i Uppsala Barnavårdsförbund lämnar dels
rapport till nämnden om förbundets arbete och dels om att förbundet nu
publicerar inbjudning tilllänets invånare om möjlighet att söka bidrag för
år 2015 .
Beslut

l. Socialnämnden tackar för rapporten.
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Fråga om socialtjänsten gör något åt Romers situation i Håbo
kommun

Sammanfattning
Ulrika Wallin (MP) skickar en fråga till socialchefen om socialtjänsten gör
något åt Romers situation i Håbo kommun.
Socialchef svarar att socialtjänsten har besökt det läger som finns i Bålsta i
syfte att kontrollera om det finns barn i lägret. Vilket kunde konstateras att
det inte fanns.
Socialchef meddelar att frågan kommer att diskuteras i kommunledningsgruppen eftersom fler förvaltningar blir involverade.
Nämnden diskuterar vidare situationen och tänkbara alternativ, men kmmner
inte fram till något beslut vid sittande bord.
Beslut

l. Socialnämnden avvaktar en mer överglipande diskussion.
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