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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 21 Dnr 29856 

Justering av dagordningen 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att anta föreslagen dagordning med tillägg 
ansökan föreningsbidrag Håbo FF. 

Sammanfattning 
Socialnämndens ordförande föreslår att dagordningen justeras och antas 
enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
- SN 2017/0001 6 nr 29976 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ärende fåreningsbidrag Håbo FF framlades av socialchefen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

5Ja l% l 

4(16) 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 22 Dnr 2017/00004 

Ej verkställda gynnande beslut 2017 D Rapportering 4 gånger per 
år 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att överlänma fårvaltningens rapport av 
verkställighet av beslut enligt 4 kap l § SoL och 9 § LSS till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer för käm1edom. 

Sammanfattning 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen får vård 
och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut, eller där det har ett skett avbrott i 
insats och därefter inte har verkställts på nytt inom tre månader. Nänmden 
ska också rapportera till IVO när de beslut som tidigare rapporterats som ej 
verkställda, faktiskt har verkställts. 

Ärende 
Förvaltningen har fyra (4) ärenden enligtSoLsamt två (2) enligt LSS att 
rapportera till IVO. 

Ej verkställda beslut SoL 

Ett ärende avser kontaktfamiljsinsats som inte verkställts i tid. Beslutsdatum 
är 2016-12-27 och i detta ärende har vårdnadshavare eget fårslag som dragit 
ut på tiden får verkställighet. 

Tre (3) ärenden avser kontaktfamilj sinsatser som nu rapporteras som 
verkställda. Dessa ärenden har tidigare rapporterats som ej verkställda, men 
har nu fått uppdragstagare. 

Ej verkställda beslut LSS 

Två (2) ärenden avser kontaktpersoner får barn enligt LSS som inte har 
blivit verkställda i tid. Beslutsdatum får ena ärendet är fi:ån 2016-03-31 där 
vårdnadshavare haft eget fårslag på kontaktperson som 
familjehemshandläggare inte ratt kontakt med. Det andra ärendet har beslut 
från 2016-07-11 , och barnet har beviljats insats i form av lcorttidsvistelse. 

Familjehemssekreterare inom barn och ungdomsenheten ansvarar får 
verkställighet av kontaktpersons- samt kontaktfamiljsbeslut enligt LSS 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

gällande barn. Därför rapporteras dessa ärenden i denna nämnd, trots att 
beslut om insats fattas av biståndshandläggare inom Vård och 
omsorgsnämnden. 

Ekonomiska Jconsekvenser och finansiering 
Om kommunen inte verkställer biståndsbeslut inom tre månader kan IVO 
välja att hos forvaltningsrätten ansöka om att kommunen tilldöms vite från 
belopp om tio tusen laonor och upp till maximalt en miljon laonor. 

Uppföljning 
Regelbunden uppföljning sker mellan ansvarig biståndshandläggare och 
familjehemshandläggare gällande respektive individärende. 

Infor rapportering till IVO sker rapporteling även kvartalsvis till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer for kännedom. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 23 Dnr 2016/00036 

Jourschema för Socialnämnden för år 2017 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att vice ordforande Gunilla Gustavsson påbötjar 
jourvecka 24, därefter ordforande Bo Johnson vecka 25 därefter ledamot 
F arid Chibout vecka 26. Därefter böljar fordelningen om igen och löper 
året ut. 

2. Socialnämnden beslutar att godkänna turordningen under kontorstid. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har ett avtal med Uppsala kommun som är ansvariga for den 
socialajouren på tjänstemannanivå. Syftet med att ha en jourhavande 
politiker är att det dygnet runt måste finnas någon som kan fatta beslut 
enligt L VU (lagen om vård av unga) och L VM (lagen om vård av 
missbiUkare) samt i vissa fall SoL (socialtjänstlagen). 

Det är möjligt forjourhavande politiker att bytajourpass mellan varandra 
falUtsatt att detta meddelas till socialjouren i Uppsala samt till Håbo 
kommuns myndighetsenhet 

Jourveckan startar måndag 00:00 och avslutas söndag Idoekan 24:00. 

Turordning under kontorstid 08:00- 16:45 
(oavsett vecka) rings i turordning till: 

l. Ordforande Bo Johnson (M) 

2. Vice ordforande Gunilla Gustavsson (S) 

3. Ledamot Fmid Chibout (Båp) 

Övrig tid på dygnet (kväll, natt och helg) ringer man till den som har 
jourvecka enligt schema. 

Beslutsunderlag 
- Jourschema SN 2016/00036 nr 29428 

Beslut skickas till 
Socialjouren i Uppsala 
Berörda politiker och tjänstepersoner i Håbo kommun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Socialnämnden 

SN § 24 Dnr 2016/00032 

Information från förvaltningen år 2017 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar for informationen. 

Sammanfattning 

• Fullt rekryterat på myndighetssidan 
• Det flll11s fortfarande konsultstöd med det trappas succesivt av 
• Asa kommer att sluta efter sommaren (egen firma) 
e Föräldrar vikarierat ute på annons (barn och unga) 
• En tanke flll11s i Regionen att anställa en "kommun" doktorand 

inom området socialt arbete. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Dnr 2017/00002 

Redovisning av anmälningsärenden, domar och 
delegationsbeslut år 2017 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att anmälningsärenden domar och 
delegationsbeslut är redovisade. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut från treserva avseende individ, familjeomsorg/familjerätt 
och flykting samt beslut om avslutat ärende NO gällande stödboendet 
29:an samt ordfårandebeslut LVMjml13 §samt dess upphävande finns att 
studera vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut NO/familjerätt, treserva 2017-03-27 til12017-05-02 

- Delegationsbeslut flykting, treserva 2017-03-27 ti112017-05-02 
Beslut avslutat ärende NO, daterad 2017-04-27, 2016/00028 
Ordfårandebeslut L VMjmll3 §,daterad 2017-05-06 samt upphörande 
av detsamma, daterad 2017-05-08 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §26 Dnr 2017/00008 

Månadsuppföljning, delårsuppföljning, delårsbokslut och 
årsbokslut/årsredovisning år 2017 

Beslut 

l. Socialnämnden fåreslås besluta att godkänna fårvaltningens 
delårsuppfåljning per mars 2017. 

Ärende 
Förvaltningens delårsuppfåljning per mars 2017 prognostiserarett 
underskott får socialnärnnd(m vid årets slut om l 00 tlcr. Den huvudsakliga 
orsaken till underskottet är höga kostnader får inhyrd personal inom enheten 
får ekonomiskt bistånd. Verksamheten har nu lyckats rekrytera personal på 
flera tjänster och den inhyrda personalen kommer att kunna fasas ut 
efterhand som de nya relcryteringarna påböijar sina anställningar. 
Underskottet i nämndens verksamhet har dock kunnat hållas nere till l 00 tia 
på grund av lägre kostnader än budgeterat får vård av vuxna missbrukare. 

Vad gäller måluppfyllelse är fårvaltningens bedömning att alla mål utom 
möjligen ett kommer att kunna uppfyllas. En osäkerhet finns dock lcring 
målet att minska antalet hushåll med långvaligt försöijningsstöd. 

Beslutsunderlag 
- Delårsuppfåljning mars 2017 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 27 Dnr 2017/00015 

Bålsta Kök och Bar a Ansökan om ändrat tillstånd 

Beslut 

l. Socialnämnden avslår Restaurang Kök & Bars ansökan om utvidgade 
servelingstider från Idoekan 01.00 tillidoekan 03 .00 fi·edag och lördag 
natt 

2. Socialnämnden tillstyrker med hänsyn till polismyndighetens yttrande 
utvidgade servelingstider från Idoekan 01.00 tillidoekan 02.00 fredag 
och lördag natt med särskilda villkor om forordnade ordningsvakter. 

Sammanfattning 
Socialforvaltningen avslår Kök & Bars ansökan om utvidgade 
servelingstider till 03.00 på samma grunder som polismyndigheten avråder i 
sitt remissyttrande. Risken får ordningsstörningar och högre berusningsgrad 
med åtfoljande krogrelaterat våld är överhängande. Området kring Bålsta 
centrum är ett utsatt område och därfår har kommun och polis i ett 
medborgarlöfte kommit överens om att öka tryggheten. Att utvidga 
servelingstiderna till 03.00 på helger kan inte anses stå i samklang med detta 
medborgarlöfte. Med utgångspunkt i polismyndighetens yttrande tillstyrker 
socialnämnden utvidgad servelingstid från Idoekan 01.00 tillidoekan 02.00 
med särskilda villkor om fårordnade ordningsvakter. 

Ärende 
Restaurang Kök & Bar i Bålsta (Pelivan Restaurang AB med 
organisationsnummer 556940-2919) har genom Hasan Unsalansölet om 
utvidgat serveringstillstånd från 01.00 till 03.00 fredagar och lördagar. 
Restaurangen har sedan tidigare ett permanent servelingstillstånd till 
allmänheten från Idoekan 11.00 tillidoekan 01.00 (SN 2016/00005 nr 
2 7 616) Remiss har översänt till polisen som inkommit med ett yttrande i 
ärendet. 

Uppföljning 
Uppfåljning sker genom inre och yttre tillsyn enligt gällande tillsynsplan för 
Håbo år 2017 

Beslutsunderlag 
- Ansökan från Bålsta Kök & Bar om utvidgade serveringstider 
- Remissvar - yttrande från polismyndighet 

Beslutet skickas till: 
Polismyndighet Region mitt, LPO Enköping/Håbo 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Pelivan Restaurang AB (Bålsta Kök & Bar) Gullingeplan 40,163 63 Spånga 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 

Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 28 Dnr 2017/00007 

Ansökan om serveringstillstånd, Krägga Cafe & Lanthandel 

Beslut 

l. Socialnämnden tillstyrker Björken Bergren Aletiebolags ansökan om 
permanent serveringstillstånd for servering av starköl, vin och 
spritdrycker till allmänheten. 

2. Tillståndet gäller året mnt med serveringstid från Idoekan 11.00 till 
01.00. 

Ärende 
Mats Berggren ansöker genom sitt bolag Björken Bergren AB (orgnr 559057-
5097) permanent serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 § 
Alkohollagen. Serveringsstället är Krägga Cafe och Lanthandel. Till 
restaurangen hör en överskådlig uteservering som rymmer ett 30-tal gäster. 

Remiss har översänt till polismyndigheten, skatteverket och 
kronofogdemyndigheten och ingen av remissinstanserna har något att erinra 
mot ansökan. 

Vid sedvanlig prövning av sökanden, F -skattebevis, hyreskontrakt, aktiebok 
finansieringsplan, personbevis samt godkänt kunskapsprov fi:amkommer inga 
skäl till avslag for ansökan om serveringstillstånd till allmänheten vid Krägga 
Cafe & Lanthandel. 

Uppföljning 
Uppfoljning sker regelbundet utifrån Håbo Kommuns tillsynsplan for yttre 
och ime tillsyn 2017 och 2018. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Intyg om kunskapsprov 
Yttrande från Räddningstjänsten 
Yttrande från Polisen 
Remissvar från Kronofogdemyndigheten 
Remissvar från skatteverket 
Hyresavtal 
Aletiebok 
Kontrollrapport, miljö och Hälsa 
Registreringsbevis 
Personbevis 
Finansieringsplan 

Beslutet skickas till: 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

Polismyndigheten 
Kommunens livsmedelshandläggare 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Björken Berggren AB 

EXPEDIERAD 
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SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 29 Dnr 2017/00009 

Skokloster bygdegård, stadigvarande serveringstillstånd till 
slutet sällskap 

Beslut 

l. Socialnämnden tillstyrker Bygdegården Sicoldasters ansökan om 
stadigvarande servelingstillstånd till slutna sällskap. 

2. Tillståndet gäller året runt. Bygdegården ska vid vmje serveringstillfålle 
informera kommunen om tid och datum for anangemanget. 

Ärende 
Bygdegården Sicoldaster med organisationsnummer 817000-2128 ansöker 
genom styrelseordfårande Björn Öhlen om stadigvarande servelingstillstånd 
till slutet sällskap. 

Vid sedvanlig prövning av sökanden med remissvar från polismyndighet, 
skatteverket och räddningstjänsten framkommer inget skäl till avslag på 
ansökan om stadigvarande servelingstillstånd till slutet sällskap. 

Uppföljning 
Uppföljning sker genom inre och yttre tillsyn enligt gällande tillsynsplan for 
Håbo Kommun. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Yttrande från polismyndighet 
Yttrande från skatteverket 
Y tirande från räddningstj ärrsten 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Bygdegården Skoldoster 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 30 

Föreningsbidrag Håbo FF 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Dnr 2017/00016 

l. Socialnämnden beslutar att ge Håbo FF ett fåreningsbidrag om 94 350 
leronor får start av ett integrationslag i enlighet med 
aktivitetsbeslcrivningen. 

Ärende 
Förvaltningen har träffat representanter får Håbo FF, bland annat ordfårande 
Ola Olsson, får ett fåtutsättningslöst samtallaing vilken roll Håbo FF kan 
ha i integrationen av våra ensamkommande ungdomar födda 2000 eller 
tidigare. Vid mötet presenterade Håbo FF en ide laing ett integrationslag. 
Gmnden är att man startar upp med träningar tillsammans med Håbo FF:s 
P03-lag, dvs ungdom födda 2000-2003. Förhoppningen är att detta ska 
lenyta kontakter mellan ensamkommande ungdomar och svenska ungdomar 
samtidigt som man nyanländ lär sig svenska språket och tar del av svensk 
kultur. Den långsiktiga målsättningen är långsiktiga målsättningen är att 
man får möjlighet att träna flera gånger per vecka och också delta i seriespel 
och cuper. Ungdomar som redan har ett fotbollskunnande bör kunna slussas 
in i ordinarie juniorlag. 

För detta ansöker Håbo FF om fåreningsbidrag med 162 720 lcronor. I detta 
finns då också en satsning på yngre barn födda 2001-2011. I ansökan 
specificeras att man får den äldre gmppen ansöker om medel till en anställd 
lagledare, spelamtrustning, bollar, medlemsavgift/spelaravgift, kostnader får 
cup är det gäller de äldre ungdomarna. För de yngre barnen/ungdomarna 
ansöker man om medel till spelamtrustning samt 
medlemsavgift/spelaravgift. 

Förvaltningen bedömer att detta är ett mycket bra initiativ från Håbo FF 
som på ett gott sätt kan bidra till en bra integration. Förvaltningen bedömer 
dock att i ett fårsta steg statia med de ungdomar som är födda 2000 eller 
tidigare. Då når man det stora flertalet av de tmgdomar som mottagits som 
ensamkommande i Håbo kommun. Ansökan omfattar 30 ungdomar. 
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas får 25 ungdomar vilket innebär ett 
bidrag om 94 350 lcronor. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Medlen föreslås anslås från kontot får fåreningsbidrag. 

Uppföljning 
Verksamheten kommer att följas upp genom uppföljningsmöten mellan 
Håbo kommun och Håbo FF. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Socialnämnden 

Beslutsunderlag 
Ansökan om foreningsbidrag 
Aktivitetsbeslcrivning 
Budget for integrationsarbete 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-09 

Sammanfattande verksamhetsberättelse for 2016 

Beslut skickas till 
Håbo FF, Ola Olsson 
Kommunstuyrelsen ekonomi 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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