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Kl. 15:00 onsdagen den 28 oktober 2015, Skoklostemnnmet, Kommun huset, 
Bålsta 

Liselotte Grahn Elg (M), Ordfårande 

Per-OlofThorsbeck (S), 1:e vice ordfårande 

Farid Chibout (Båp) 

Bo Johnson (M) 

Britt-Marie Dväring (S) 

Thomas Brandell, socialchef 
Catrin Josephson, avdelningschef§ 158, § § 160-184 
Yvonne Sturesson-Ljungblad, avdelningschef§ §158-159, § § 161-178 
Asa Löfström, enhetschef,§ § 158-159, § § 161-178 
Karin Johansson, ekonom, § 180 
Hanna Elmeskog, nämndsekreterare 

Per-OlofThorsbeck (S) 

Kl. 16:00 onsdagen den 4 november 2015 

§§ 158-184 (paragraf 182 är omedelbartjusterad i separat protokoll) 
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Per-Olof Thorsbeck 
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Datum får 
2015-11-05 anslags nedtagande 2015-11-30 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

§ 158 

Justering av dagordning 

Socialnämndens beslut 

!.Socialnämnden beslutar att fastställa dagordningen med tillkomna ärenden 

Sammanfattning 

Ordforande föreslår med instämmande från nämnden att lägga till två 
ärenden till dagordningen som tillkommit efter kallelsens utskick. Ärende 
Utredning gällande hyresskuld samt Förlängd placering enligt 4 kap l § 
SoL läggs till dagordningen. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Socialnämnden 

§ 179 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-28 

Dnr 2015/00001 

Redovisning av anmälningsärenden och 
delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

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

Sammanfattning 

Delegationsbeslut samt inkomna domar for perioden 2015-09-21 till och 
med 2015-10-18 redovisas. Besluten avser individ- och familjeomsorg, 
familjerätt, flyktingmottagande samt mottagande av ensamkommande barn 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse SN2015/1 nr.26391 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

§ 180 Dnr 2015/00002 

Budget och mål 2016 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till budget 
och mål för 20 16 och överlämnar beslutet till kommunfullmäktige 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 4 206 tkr av 
socialnämndens budget ska överföras till vård- och omsorgsnämnden 

3. Socialnämnden beslutar att äska hos kommunfullmäktige om att 
nämndens effektiviseringskrav för 2016 minskas med 538 tkr på grund 
av tillkommande kostnader som inte kunnat påverkas av nämnden 

4. Socialnämnden noterar till protokollet att budgetramen justeras när 
internhyran är fastställd 

Sammanfattning 

Socialnämnden har en budget för 2016 om 58 879 tkr. När nämnden 
tilldelades medel av kommunfullmäktige i juni fick nämnden ett tillskott om 
l 231 tla. Samt ett effektiviseringskrav om l 554 tkr. Sedan beslutet i 
kommunfullmäktige har socialnämnden fått opåverkbara kostnader om 538 
tkr. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att effektiviseringskravet 
minskas med motsvarande belopp då den faktiska effektiviseringen 
nämnden behöver göra annars skulle bli l 769 tkr. 

När förvaltningen utvärderat uppdelningen av två nämnder, socialnämnd 
och vård- och omsorgsnämnd, kan konstateras att vissa poster som funnits i 
socialnämnden 2015 borde vara budgeterade inom vård- och 
ornsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteslaivelse, SN2015/2 nr.26417 
Budget och Mål 2016, Socialnämnden 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

§ 181 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-28 

Dnr 2015/00036 

Kreativitet, skapande, integration. Ansökan om 
projektmedel från Allmänna Arvsfonden 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden beslutar att stå som medsökande tillsammans med 
Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö i en gemensam projektansökan till 
Allmänna Arvsfonden 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen och Nordens Folkhögskola Biskops-Amö ansöker 
gemensamt om 866 930 lcr for att skapa en stödjande miljö och utveckla 
mottagandet av nyanlända ensamkommande bam och ungdomar. Projektet 
kommer att bedrivas på Biskops-Arnö där kommunen även bedtiver ett 
boende for ensamkommande barn. 

Målet med projektet är att forbättra och underlätta mottagandet av 
ensamkommande barn och ungdomar. En del i projektet är att skapa 
mötesplatser och en fungerande introduktion vid mottagandet. Aktiviteter 
som underlättar att skapa sociala nätverk och relationer är en del i 
etableringen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-09-30 SN2015/36 nr.1976 
Ansökan till Allmätma Arvsfonden 2015-09-23 
Projektbeskrivning SN2015/36 nr.26359 

Beslutet skickas till: 
Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Socialnämnden 

§ 182 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-28 

Dn r 2015/00035 

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och 
omvårdnad av personer som omhändertagits enligt 
LOB i Uppsala län 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden beslutar att anta Överenskommelse om ökad medicinsk 
säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i 
Uppsala län 

2. Socialnämnden fårklarar paragrafen omedelbart justerad 

Sammanfattning 

Regeringen har tilldelat Regionfårbundet i Uppsala län 1.3 mkr årligen 
under 2014-2016 får att utveckla ett bättre omhändertagande och medicinskt 
säkerhet får personer som omhändertas enligt LOB (lag om 
omhändertagande av berusade personer). 
Landstingsfullmäktige i Uppsala län har beslutat att under år 2016 inrätta en 
tillnyktringsenhet (TNE) vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Enheten ska 
drivas i samverkan med länets kommuner samt polismyndigheten. 
Utifrån dessa fårutsättningar har en länsgemensam överenskommelse tagits 
fram. 

Socialnämnden ställer sig positiv till ett mer vårdinriktat omhändertagande 
vid polisens ingripande enligt LOB. Det kan leda till att fler personer tackar 
ja till stöd i tidigt skede i en missbruks- och beroendeproblematik 
Överenskommelse innebär inga driftskostnader får Håbo kommun 

Beslutsunderlag 

- Förslag till överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och 
omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län, 
SN2015/35 nr2 
- Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av 
personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län, SN2015/35 nr.20 

Beslutet skickas till: 
Henrik Andreasson, Landstingets ledningskontor 
Regionfårbundet i Uppsala län 
Socialchef 
A v delningen får stöd till vuxna 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

§ 182 Dnr 2015/00035 

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och 
omvårdnad av personer som omhändertagits enligt 
LOB i Uppsala län 

Socialnämndens beslut 

Paragrafen är omedelbart justerad 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Socialnämnden 

§ 183 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-28 

Dnr 2639/0 

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

!.Socialnämnden tackar för informationen och önskar att det vid kommande 
sammanträden ges information om det aktuella läget får kommunens 
mottagande av flyktingar samt ensamkommande barn 

Sammanfattning 

Nina Dahlman från Länsstyrelsen i Uppsala län informerar om den aktuella 
flyktingsituationen och mottagande av nyanlända i Sverige och i Uppsala 
län. 

Inger J ansson tillträder som enhetschef får ekonomiskt bistånd och missbruk 
i november. Det är fortsatt svårt att relaytera socialselaeterare till missbruk 
och psykiatri. En ny socialselaeterare börjar på ekonomiskt bistånd inom 
kort. 

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar har ökat markant de 
senaste månaderna och trycket på såväl socialtjänstens flyktingsekreterare, 
resurshandläggare, kommunens HVB -hem och ledning är laaftigt fårhöjt 
Socialtjänsten klarar inte vid dags dato att uppfylla lagens intentioner. 
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I<OMMUN 

Socialnämnden 

§ 184 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-10-28 

Dnr 2015/00025 

Medborgarförslag - undersöka behov av natthärbärge i 
Håbo kommun 

Socialnämndens beslut 

l . Socialnänmden beslutar föreslå kommunstyrelsens att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om ett natthärbärge i 
Håbokommun 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom till Kommunstyrelsens förvaltning 2015-04-29. 
Kommundirektören överlänmade forslaget for beredning till socialnänmden. 
Medborgarförslaget är att kommunen tillsammans med 
frivilligorganisationer undersöker behovet av ett natthärbärge i Håbo 
kommun. 

Förvaltningen anser att det i nuläget inte finns så många bostadslösa for ett 
härbärge i kommunen. Därfor föreslår förvaltningen inte heller någon 
fortsatt utredning av frågan där frivilligorganisationer involveras. 

Bostadsfrågan i Håbo kommun är dock ett växande problem. Det finns ett 
stort behov av att lägenheter frigörs framfårallt for att möjliggöra ett 
flyktingmottagande enligt den överenskommelse som tecknas mellan 
kommunen och Länsstyrelsen. Ä ven andra målgrupper inom socialtj ärrstens 
verksamheter har stora behov av bostäder genom biståndsbeslut 
Förvaltningen bedömer att bostäder generellt är en prioriterad fråga framfor 
natthärbärge. Om bilden forändras är förvaltningen enig med 
medborgarförslaget om att ett samarbete med frivilligorganisationer kan bli 
aktuellt. 
Utifrån den bedömningen som förvaltningen gör i dagsläget kommer det 
dock inte att bli aktuellt under detta eller det närmaste året. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beredning av medborgarförslag om natthärbärge i Håbo 
kommun, 2015-10-14, SN2015/25, m-2015.26339 
Delegationsbeslut, 2015-06-25, KS2015/167, m-2015.3587 
Medborgarforslag, 2015-04-29, SN2015/25, m-2015.1291 

Beslutet skickas till: 
Konmmnstyrelsen 
A v delningen for stöd till vuxna 
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