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JUSTERARE 

HÅBO 
KOMMUN 

§ 185 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr 2014/00044 

Delegationsförteckning för nya socialnämnden och 
kompletterande beslutanderätt -Omedelbar Justering 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna reviderad delegationsforteckning 
får socialnämndens verksamhetsområde. 

2. Socialnämnden beslutar att delegationsfårteckningen gäller från och 
med 2015-11-26 och tills vidare. 

3. Socialnämnden fåridarar paragrafen omedelbar justerad 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2014-12-16 § 142 om ny delegationsforteckning 
får nya socialnämnden, mandatperioden 2015-2018. 
Delegationsfårteckningen reviderades 2015-02-16 § 21 och fårvaltningen 
ser nu behov av att göra ytterligare ändringar: 

Beslut om bistånd åt bam och ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende. 

Beslutet kan fattas av enhetschef i väntan på beslut vid socialnämndens 
sammanträde. Maximal insatsperiod får enhetschefs beslut är tre (3) 
månader. 

Beslutsunderlag 

Delegationsfårteckning, daterad 2015-02-16, m SN 2015.353 

Beslutet skickas till: 
Alla verksamheter tillhörande socialnämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

§ 185 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr 2014/00044 

Delegationsförteckning för nya socialnämnden och 
kompletterande beslutanderätt -Omedelbar Justering 

Socialnämndens beslut 

l.Paragrafen är omedelbart justerad och redovisas i separat protokollsutdrag 
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JUSTERARE 

HÅBO 
I<OMMUN 

§ 200 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr 2015/00001 

Redovisning av anmälningsärenden och 
delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

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

Sammanfattning 

Delegationsbeslut för perioden 2015-10-18 till och med 2015-11-13 
redovisas till socialnämnden. Besluten avser flyktingmottagande, individ 
och farniljeomsorg, familjerätt samt mottagande av ensamkommande barn 
och ungdomar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Redovisning av anmälningsärenden och delegationsbeslut, 
SN201511, nr26660 
Delegationsbeslut från Treserva för perioden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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JUSTERARE 

HÅBO 
I<OMMUN 

§ 201 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11 -25 

Dnr 2015/00041 

Klagomål om handläggning av barnavårdsärende, 
Inspektionen för vård och omsorg IVO 

Socialnämndens beslut 

!.Socialnämnden beslutar att insända redovisningen av vidtagna åtgärder till 
Inspektionen for vård och omsorg 

Sammanfattning 

Inspektionen for vård och omsorg, IVO, har den 2014-09-28 mottagit ett 
klagomål från en enskild. A v klagomålet framgår att vårdnadshavare for en 
ungdom inte är nöjda med socialnämndens handläggning i ett enskilt ärende. 

IVO ställer nu krav på att socialnämnden ska säkerställa att: 

l. Övergripande beslut underställs den instans som har att pröva 
överklagandet 
2. Ansökan från enskild utreds och avgörs med ett beslut 
3. Det finns samtycke från vårdnadshavare och ungdom som fyllt 15 år for 
de åtgärder som vidtas vid genomförande av insats 

A v redovisningen ska framgå: 

Vilka åtgärder nämnden vidtagit alternativt avser att vidta for att på ett 
generellt plan komma tillrätta med konstaterade brister och säkerställa att de 
inte upprepas 

Tidpunkt for omfattning av de genomforda eller planerade åtgärderna (i de 
fall personal berörs ange vilka funktioner som avses) 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Redovisning av vidtagna åtgärder avseende handläggning 
av barnavårdsärende, 2015-11-13, SN2015/41, nr.26652 
Yttrande till Inspektionen for vård och omsorg gällande handläggning av 
barnavårdsärende, 2015-11-12, SN2015/41 nr.26651 
Beslut från Inspektionen for vård och omsorg 2015-11-09 Dnr8.2-
26141/2014-6 

Beslutet skickas till: 
Inspektionen for vård och omsorg 
A v delningen for stöd till barn, unga och familj 
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JUSTERARE 

HÅBO 
I<OMMUN 

§ 202 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr 2015/00012 

Projekt språk- och samhällsguide 

Socialnämndens beslut 

!.Socialnämnden beslutar att godkänna slutrapporten och utvärderingen 
gällande projektet Språk- och samhällsguide 

Sammanfattning 

Håbo kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om 
mottagande av nyanlända flyktingar samt ensamkommande barn. Under år 
2015 har projektet Språk- och samhällsguider erbjudits till årets nyanlända 
flyktingar i kommunen. Det har varit en möjlighet att knyta sociala 
kontakter, lära sig mer om det lokala samhället, praktisera det svenska 
språket och delta i fcireningsliv. 

slutrapporten beskriver arbetet med projektet utifrån mål, syfte och resultat. 
Utvärderingen har gjorts av en extern utvärderare. Den visar huruvida 
projektets organisation och genomfårandemetoder har varit ändamålsenliga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Projekt språk- och samhällsguide, slutrapport och 
utvärdering, 2015-11-12, SN2015/12, nr26634 
slutrapport, 2015-11-11, SN2015/12, nr26645 
Utvärdering, 2015-11-03, SN2015/12, nr26636 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Barn- och utbildningsnämnden 
Flyktingsamordnare 
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JUSTERARE 

HÅBO 
KOMMUN 

§ 203 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr 2015/00043 

Anmälan enligt Lex Sarah gällande handläggning av 
ensamkommande flyktingbarn 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden beslutar att enligt 14 kap. 7 § socialtjänstlaget anmäla till 
Inspektionen får vård och omsorg att handläggningen av ensamkommande 
barn inom socialtjänsten i Håbo kommun befinner sig i en situation som 
innebär en påtaglig risk får ett allvarligt missfårhållande 

SammanfaUn in g 

Tisdagen den l O november inkom en anmälan enligt Lex Sarah. Anmälan är 
undertecknad av seniorhandläggaren Malin Wahlund och avser situationen 
kling handläggningen av ensamkommande barn. 

I dagsläget används ett l O-tal familjehem som inte är utredda och godkända. 
Denna avvikelse från regelverket har pågått sedan september 2015. 
Förvaltningen arbetar nu med dessa utredningar men beräknar att beslutet i 
socialnämnden kan komma att bli 1-3 månader fårsenat Samtliga 
familjehem är dock kontrollerade mot socialregistret och brottsregistret får 
att förvaltningen ska kunna ha en viss kontroll över de familjehem som 
används. 

Förvaltningens bedömning är att den situation som nu råder kling 
handläggningen av ensamkommande barn medfår en påtaglig risk får ett 
allvarligt missförhållande. Till följd av detta bör missförhållandet anmälas 
till Inspektionen får vård och omsorg i enlighet med 14 kap. 7 § 
socialtjänstlagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteshivelse, 2015-11-13, SN2015/43, m26665 
Utredning Lex Sarah, 2015-11-13, SN2015/43, m26667 
Anmälan Lex Sarah, 2015-11-10, SN2015/43, m26668 

Beslutet skickas till: 
Inspektionen får vård och omsorg 
A v delningen får stöd till barn, unga och familj 
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JUSTERARE 

HÅBO 
KOMMUN 

§ 204 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr 2015/00044 

Begäran till Migrationsverket om tillfälligt uppehåll av 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden beslutar att i enlighet med bifogat brev från fårvaltningen 
begära hos migrationsverket om ett tillfälligt uppehåll får mottagandet av 
ensamkommande fl yktingbarn. 

Sammanfattning 

Håbo kornmun har under ett drygt halvår tagit emot ett 80-tal 
ensamkommande barn. Förvaltningen är hårt belastad och ser nu att det 
behövs ett tillfälligt uppehåll i mottagandet. 

Förvaltningens resurser behöver under en period av minst tre månader 
fokusera på att på ett så bra sätt som möjligt arbeta med de personer som 
redan tagits emot under året. Med anledning av detta är behovet stort av ett 
tillfälligt uppehåll i mottagandet av ensamkommande barn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Begäran till Migrationsverket om tillfälligt uppehåll av mottagande av 
ensamkommande barn, 2015-11-13, SN2015/44, m26674 

Beslutet skickas till: 
Migrationsverket 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
A v delningen får stöd till barn, unga och familj 
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JUSTERARE 

HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

§ 205 Dnr 2015/00042 

Sammanträdesplanering socialnämnden år 2016 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämndens fastställer sammanträdesplanen får socialnämnden år 
2016 

Sammanfattning 

Sammansträdesplaneringen är avstämd utifrån fåljande områden: 

Ekonomiavdelningen och kommunstyrelsens arbetsutskotts arbete med 
årsredovisning, delårsrapport 31 mars, delårsbokslut 31 augusti, budget och 
månadsuppfåljningar. Samt också utifrån samverkansavtalets process infår 
ärendens beslut i nämnd. 

Socialtjänstlagen (6 kap. 8 § fårsta stycket SoL) Om barn som vårdas med 
stöd av socialtjänstlagen (SoL) i ett annat hem än det egna, ska 
socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården 
fortfarande behövs. 

Lagen om vård av unga (13 § andra stycket L VU) Om barn och ungdomar 
som vårdas med stöd av 2 § L VU, på grund av brister i barnets hem och 
unga personer som har beretts vård på grund av deras eget beteende enligt 
3 § LVU, ska socialnämnden var sjätte månad pröva om vården ska 
upphöra, så kallad omprövning. 

stopptider får inlämning av ärenden- onsdagar klockan 17:00 
13 januari, 10 februari, 9 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 10 augusti, 
14 september, 12 oktober, 9 november och 30 november 

Sammanträde- tisdagar klockan 15:00 ( fårmöte kl.14:00) 
26 januari, 23 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj, 21 juni, 23 augusti, 
27 september, 25 oktober, 22 november och 13 december 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan, SN 2015/38, nr26504 
Ekonomiavdelningens planering 

Beslutet skickas till: 
Berörda 
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HÅBO 
I<OMMUN 

§ 206 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr 2015/00038 

Jourschema för socialnämnden år 2016 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden beslutar att vice ordfårande Per-OlofThorsbeck påböijar 
jourpass vecka l, och ordfårande Liselotte Grahn Elg vecka 2 samt ledamot 
Farid Chibout vecka 3 får perioden 2016-01-04 - 2017-01-01-31. Därefter 
böljar fårdelningen om igen och löper året ut. 

2. Socialnämnden godkänner turordning under kontorstid 

Sammanfattning 

Förvaltningen har ett avtal med Uppsala kommun som är ansvariga får 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 
missbrukare) samt i vissa fall SoL (socialtjänstlagen). 

Det är möjligt får jourhavande politiker att byta jourpass mellan varandra 
fårutsatt att detta meddelas till socialjouren i Uppsala samt till Håbo 
kommuns myndighetsenhet 

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

Under kontorstid 08:00- 16:45 (oavsett vecka) ringer man i turordning till: 

Socialnämndens ordfårande Liselotte Grahn Elg 

Socialnämndens vice ordfårande Per-OlofThorsbeck 

Socialnämndens ledamot Farid Chibout 

Övrig tid på dygnet (kväll, natt och helg) ringer man till den som har 
jourveckan enligt schema, SN 2015/38 nr2015.26500 

Beslutsunderlag 

Jourschema får socialnämnden år 2016, SN2015/38, nr26501 
Socialnämndens jourschema till socialjouren år 2016, SN2015/38 nr.26500 

Beslutet skickas till: 
Socialjouren i Uppsala 
Berörda ledamöter och tjänstemän 
A v delningen får stöd till vuxna 
A v delningen får stöd till barn, unga och familj 
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JUSTERARE 

HÅBO 
I<OMMUN 

§ 207 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr 2015/00002 

Månadsuppföljning oktober, 2015 

Socialnämndens beslut 

!.Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens månadsuppföljning 
per oktober 2015 

Sammanfattning 

Förvaltningens månadsuppföljning per oktober 2015 visar på ett 
prognostiseratunderskott vid årets slut om 231 tkr. Underskottet är i 
huvudsak orsakat av högre kostnader än budgeterat får vård av vuxna 
missbmkare. Tillstor del balanseras underskottet inom detta område upp av 
lägre kostnader får familjehemsplaceringar, individuellt behovsprövad 
öppenvård och fårsötjningsstöd 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-19, SN2015/2, nr26715 
Månadsuppföljning får socialnämnden, oktober 2015 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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JUSTERARE 

HÅBO 
KOMMUN 

§ 208 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr 2015/00037 

Attesträtt och attestförteckning, år 2016 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämndens ordfårande ges attesträtt under 2016 med 
ansvarskodsintervallet 300000-30000 kopplat till 
verksamhetskodsintervallet l 0830-10840. 

2.Förvaltningschefen ges attesträtt under 2016 med ansvarskodsintervallet 
30000-319999 kopplat till verksamhetskodsintervallet l 0830-10840, 13800, 
2251 O, 26600 och 50000-57999 

Sammanfattning 

Förvaltningen föreslår att socialnämnden ger socialnämndens ordfårande 
attesträtt under 2016 med ansvarskodsintervallet 300000-300000 kopplat till 
verksamhetskodsintervallet l 0830-10840 

Förvaltningen föreslår dessutom att socialnämnden ger förvaltningschefen 
attesträtt under 2016 med ansvarskodsintervallet 300000-319999 kopplat till 
verksamhetskodsintervallet 10830-10840, 13800, 2251 O, 26600 och 50000-
57999 

På socialförvaltningens kansli fnms aktuell attestfårteckning vilken kommer 
att anmälas till socialnämnden. 

Ärendet 

Kommunens attestreglemente framgår av handlingen Kodplan 2016. Syftet 
med reglementet är att fastställa de regler som ska gälla får dem som ska 
utföra de olika attestmomenten. Det åligger kommunens nänmder och 
styrelser att se till att bestämmelserna i reglementet iakttas och att 
tillämpliga attestmoment utförs. 

Beslutsunderlag 

Attestfårteckning till Socialnänmden 2016 

Beslutet skickas till: 
Socialnämndens ordfårande 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Socialförvaltningen 
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JUSTERARE 

HÅBO 
KOMMUN 

§ 209 

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden tackar for informationen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Socialförvaltningen kommer teckna ett avtal med Länsstyrelsen i Uppsala i 
län om ett fordelningstal avseende mottagande av ensamkommande barn for 
år 2016. Fördelningstalet kommer vara 110 ensamkommande bam och 
ungdomar for år 2016. 

Förvaltningen informerar om att en privat aktör kommer öppna ett boende 
for ensamkommande barn och ungdomar i Bålsta Gästgivaregård. Det är 
främst andra kommuner som kommer placera barn och ungdomar där. Det 
kommer i störst utsträckning påverka bam- och utbildningsnämnden och 
överform yndamämnden. 
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JUSTERARE 

HÅBO 
KOMMUN 

§ 210 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Information om kommunens kvalitetsarbete 

Socialnämndens beslut 

l.Socialnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Kommunens kvalitetssamordnare Pia Jexell informerar nämnden om 
kommunens kvalitetsarbete. 
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