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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 80 Godkännande av dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-24 

§ 81 Omprövning vid placering enligt 13 § L VU i HVB-hem 

§ 82 Övervägande enligt 13 § L VU om fortsatt vård 

§ 83 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL om fortsatt vård 

§ 84 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL om fmisatt vård 

§ 85 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL om forisatt vård 

§ 86 Ansökan om bistånd enligt 4 kap. l § SoL i form av placering på HVB 

§ 87 Ansökan om bistånd enligt 4 kap. l § SoL i form av placering på HVB 

§ 88 Ansökan om bistånd enligt 4 kap. l § SoL i form av ungdomsboende 

§ 89 Ansökan om bistånd enligt 4 kap. l § SoL i form av ungdomsboende 

§ 90 Ansökan om medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL att i sitt hem ta emot barn for 
stadigvarande vård och fostran 

§ 91 Redovisning av delegationsärenden och inkonma domar 

§ 92 Redovisning av anmälningsärenden 

§ 93 Yttrande över protokoll fört vid uppföljande inspektion av individ- och familjeomsorgen 

§ 94 Socialnämndens budgetuppföljning per maj 2015 

§ 95 stationen scen och konst ansöker om stadigvarande serveringstillstånd 

§ 96 Information från socialchef 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

jtjv 11t l 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-24 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 80 

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 
Ordfårande föreslår med instämmande från nämnden att ärende fyra utgår 
till följd av att ansökan om L VM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) 
tas tillbaka. 

Ordfårande föreslår med instämmande från nämnden att ärende 19 utgår till 
följd av att Länsstyrelsen i Jönköping beslutat om att inte bevilja Håbo 
kommun projektmedel får ansökan om§ 37 medel får att stärka och 
utveckla verksamheter får flyktingguider och familjekontakter. (SN2015/24 
nr.J5.1294) 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna justerad dagordning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~1-R:- 1 
Nr2015.1311 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-24 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 92 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SN 2015/1 

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

Beslutsunderlag 
- Förtedming över anmälningsärenden, m.2015.1201 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att anmälningsärenden är 
redovisade. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1335 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-24 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 93 SN 2015/9 

Yttrande över protokoll fört vid uppföljande inspektion av 
individ- och familjeomsorgen 

Sammanfattning 
Inspektionen for vård och omsorg (IVO) har genomfort tillsyn av individ 
och familjeomsorgen for barn och unga i Håbo kommun. Efter avslutad 
inspektion inkom IVO med beslut om att socialnämnden ska säkerställa 
vidtagna åtgärder. 

Nämnden ska bland annat säkerställa att beslut att inte inleda utredning 
fattas inom 14 dagar från det att anmälan om oro for bam inkommit om det 
inte finns synnerliga skäl. Att utredningar av om nämnden behöver ingripa 
till bams skydd eller stöd slutfors inom fyra månader om inte beslut om 
forlängd utredningstid fattas . Beslut fattas om att inleda utredning innan 
utredningsarbetet påbötjas. Det av dokumentation framgår om partema i en 
utredning underrättas om att utredning avslutas. Vårdplaner innehåller 
uppgifter laing det på vilket sätt den unges umgänge med foräldrar, 
vårdnadshavare och andra närstående ska ordnas samt barnets och dess 
vårdnadshavares syn på den planerade vården. Det finns dokumenterat vem 
som är särskilt utsedd socialsekreterare for ett placerat bam. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2015-06-11, SN2015/9, m15.1188 

- Beslut från IVO, daterad 2015-06-02, Dm 8.5-9668/2014-9 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att inlämna redovisning av vidtagna åtgärder till 
Inspektionen for vård och omsorg (IVO). 

Beslut expedieras till: 
Inspektionen for vård och omsorg (IVO) 
Socialselaeterare inom enheten for barn, unga och familj 
Enhetschef barn, unga och familj 
Avdelningschef stöd till barn, unga och familj 
Socialchef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ 111: 1 
Nr 2015.1336 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-24 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 94 SN 2015/2 

Socialnämndens budgetuppföljning per maj 2015 

Sammanfattning 
Socialnämndens budgetuppföljning per maj 2015 visar en O-prognos vid 
årets slut. Underskott gentemot budget redovisas framför allt för 
institutionsvård, kontaktfamiljer för barn och behandlingsaktiviteter i 
öppenvård. De högre kostnaderna balanseras genom att förvaltningen 
prognostiserar lägre kostnader för köpta familjehem, högre intäkter för sålda 
boendeplatser och utnyttjande av central reserv. 

Beslutsunderlag 
Tjänstesklivelse, daterad 2015-06-16, SN2015/2 nr.15.1231 

- Månadsuppföljningmaj 2015, SN 2015/2, nr.15.1228 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens budgetuppföljning 
per maj 2015 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1337 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-24 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 95 SN 2015/23 

stationen scen och konst ansöker om stadigvarande 
serveringstillstånd 

Sammanfattning 
stationen Scen och Konst bedriver konst- och musikevenemang i Bålsta 
gamla stationshus. Ansökan avser permanent serveringstillstånd av öl och 
vin for slutet sällskap i samband med tillställningar for foreningens 
medlemmar i konst och konsertlokalen. Tillståndet gäller endast for 
foreningens medlemmar, medlemskap kan inte lösas i entren till den 
aktuella tillställningen. 

Remiss har översänts till polis, Kronofogdemyndigheten och 
Räddningstjänst Enköping-Håbo. Ingen av instanserna har något att 
anmärka mot ansökan. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-10, SN2015/23 nr.15.1141 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna Stationen Scen och Konsts 
ansökan om permanent serveringstillstånd till slutet sällskap. 

2. Tillståndet gäller max 50 personer året runt ld. 14:00 - 24:00, dock inte i 
samband med offentlig tillställning. 

Beslut expedieras till: 
Alkoholhandläggare 
stationen Scen och Konst 
Polismyndigheten i Enköping 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ 1~ 1 
Nr 2015.1338 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-24 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 96 

Information från socialchef 

Socialchefen informerar om att en avsiktsforklaring tedmats mellan Håbo 
kommun och Arbetsformedlingen. A vsiktsforldalingen innebär att 
kommunen och Arbetsformedlingen gemensamt ska arbeta for att minska 
ungdomsarbetslösheten i Håbo kommun. 

Catlin Josephson är anställd som ny avdelningscheffor avdelningen stöd till 
vuxna efter Göran Lidström. Cattin tillträder 24 augusti. Katja Holmqvist är 
anställd som enhetschef för bistånd till vuxna SoL och LSS och böljar 17 
augusti. 

Närvårdsarbetet mellan kommunen och landstinget fortsätter att utvecklas 
for att skapa bättre samverkan i vård- och omsorgsprocesser där båda 
huvudmän är involverade. 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar for informationen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1340 
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