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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-25 

Kl. 09:00 måndagen den 25 januari 2016, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Liselotte Grahn Elg (M), Ordfårande 

Per-OlofThorsbeck (S), l:e vice ordförande 

Farid Chibout (Båp) 

Bo Johnson (M) 

Britt-Marie Dväring (S) 

Thomas Brandell, socialchef 
Yvonne Sturesson-Ljungblad, avdelningschef stöd till barn, unga och familj 
Catrin Josephson, avdelningschef stöd till vuxna 
Hanna Elmeskog, nämndsekreterare 

F arid Chibout 

Måndagen den l februari 2016, socialförvaltningens kansli 
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2016-01-25 
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HÅBO 
I<OMMUN 

§ 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-25 

Dnr 2016/00003 

Redovisning av anmälningsärenden och 
delegationsbeslut år 2016 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut och inkomna 
domar får petioden 2015-12-09 till och med 2016-01-14 är redovisade 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut avseende individ- och familjeomsorg, familjerätt samt 
flyktingmottagande får perioden finns att studera i den fårteckning som 
redovisas vid sammanträdet. 

För petioden redovisas två beslut fattade av ordfårande eller annan utsedd 
ledamöter i beslut enligt 6 § L VU samt enligt 13 § L VM. 

Följande dom redovisas för perioden: 
Dom 2015-12-30,  gällande ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap. l § socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överldagandet. 

Beslutsunderlag 

Delegationslistor från Treserva 
Inkommen dom, 2016-01-05 SN27073 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

§2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-25 

Dnr 2015/00004 

Konsumentvägledarens rapport/sammanställning för 
åren 2014-2016 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkäm1a rapporten avseende 
konsumentvägledning får år 2015 

Sammanfattning 

Håbo kommun köper konsumentvägledning via företaget Vivamos. Service 
ges till kommunens medborgare via telefon och e-post. Kommunens 
kontaktcenter tillhandahåller viss konsumentvägledning. Under år 2015 har 
totalt 139 ärenden registrerats. 

Ärenden tillkonsumentvägledningen är av olika karaktär. Många ärenden 
rör telefonabonnemang, hantverkstjänster samt telefoni och intemet. 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse, 2016-01-11, SN2015/4, nr27103 
-Rapport konsumentvägledning år 2015 Vivamos, nr 27102 
- statistik konsumentvägledning år 2015 Vivamos nr 271 O l 

Beslutet skickas till: 
Vivamos Konsumentvägledning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

§3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-25 

Dnr 2016/00002 

Kvalitetsgranskning av barnavårdsutredningar 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden godkänner förvaltningens granskning av 
barnavårdsutredningar som genomförts under hösten 2015 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har under hösten 2015 genomfört en 
kvalitetsgranskning av tio stycken barnavårdsutredningar vid avdelningen 
för barn och unga. 

Granskningen visar en förbättring gällande utredningstider, dokumentation 
och skyddsbedömningar där Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
tidigare påtalat brister efter tillsynsbeslut den 2015-06-0 l . Samtliga 
utredningar är genomförda inom den lagstadgade tidsramen av fyra 
månader. Ä ven förhandsbedömningar där beslut om att inte inleda utredning 
ska fattas inom 14 dagar uppfyller det laglaav som ställs. Samtliga 
utredningar uppfyller lagstadgad formalia vad gäller beslut att inleda och 
avsluta utredning samt att partema informerats om att utredning har 
påbörjats eller avslutats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kvalitetsgranskning av barnavårdsutredningar 2016-01-13, 
SN2016/2, nr 27119 
Utredning, Granskning av bamavårdsutredningar, SN2016/2, nr 27106 

Beslutet skickas till: 
A vdelningeschef stöd till barn, unga och familj 
Enhetschef stöd till barn, unga och familj 
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HÅBO 
I<OMMUN 

§4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-25 

Dnr 2016/00001 

Tillsyn av HVB barn och unga Biskops Arnö, IVO 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden beslutar att redovisa vidtagna åtgärder till Inspektionen 
for vård och omsorg 

Sammanfattning 

Inspektionen for vård och omsorg (IVO) har genomfort en oanmäld 
inspektion vid Biskops Arnö HVB-hem. IVO har vid tillsynen granskat om 
forändringar skett i verksamheten avseende foreståndare, målgrupp och om 
detta lett till kvalitetsbiister. Utöver detta foljdes föregående beslut upp 
avseende inhämtande av misstanke och belastningsregister vid anställning 
av ny personal. 

IVO stället krav om att nämnden vid nyanställning av personal ska 
säkerställa att: 

Innan anställning, erbjudande av uppdrag, praktiktjänstgöling eller liknande 
göra kontroll av register som fårs enligt lagen om belastningsregister och 
lagen om misstankeregister. 

Detta kommer säkerställas genom rutiner for inhämtande av registerutdrag 
från misstanke- och belastningsregistret innan anställning. A v delningschef 
kommer infor varje nyanställning tillse att f6reståndaren foljer denna rutin. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-15, SN2016/l, nr27139 
Svartill IVO, daterad 2016-01-15, SN2016/1, nr27138 

Beslutet skickas till: 
Inspektionen for vård och omsorg, IVO 
Föreståndare for Biskops Arnö HVB-hem 

lii' l~ l 
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HÅBO 
I<OMMUN 

§5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-25 

Dnr 2014/00021 

Val av adjungerad ledamot till Brottsofferjouren, 
Uppsala-Knivsta-Håbo, styrelse 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna forslaget till ändring i avtalet 
mellan Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo och socialnämnden i Håbo 
kommun enligt gällande forslag 

2. Socialnämnden beslutar att välja Bo Johnson till representant i 
referensgruppen 

Sammanfattning 

Håbo kommun ingår sedan år 2014 i Brottsoffeljouren Uppsala-Knivsta
Håbo. Enligt nu gällande avtal erbjuds nämnden representation i jourens 
styrelse. styrelsen föreslår nu en ändring i avtalet till foljd av att jourens 
utökats med ytterligare kommuner. 

styrelsen föreslår nu att ändra avtalet gällande en adjungerad medlem till att 
istället skapa en referensgrupp. Syftet med referensgruppen är att informera 
om verksamheten och utvecldingen på en övergripande nivå. 

Förändringen av avtalet kanuner inte medfora några ekonomiska 
konsekvenser. Socialnämnden har sedan tidigare beslutat om finansiering av 
jourens verksamhet i beslut SN § 119/2014. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2016-0 1-18, SN20 14/21, nr2 715 8 
Brev från Brottsoffeljouren, 2015-12-11, SN2014/21, nr27104 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per-OlofThorsbeck (S) föreslår att beslutet kompletteras med ett 
fOrtydligande om att socialnämnden utser Bo Johnson (M) till representant i 
referensgruppen. 

Beslutsgång 

Ordforande ställer forslag till beslut med tillägg om ovan fortydligande och 
finner att nämnden bifaller dessa. 

Beslutet skickas till: 
Brottsoffe1jouren Uppsala-Kniv sta-Håbo 
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JUSTERARE 

HÅBO 
I<OMMUN 

§6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-25 

Dnr 2016/00004 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL år 
2015-2016 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden beslutar att överlämna forvaltningens rapport av ej 
verkställda beslut enligt 4 kap. l § SoL till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer for kännedom. 

Sammanfattning 

Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen for vård 
och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen inte har 
verkställts tre månader efter beslutet fattats. Nämnden ska också på 
motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader från avbrottet. 

Håbo kommun har totalt tre (3) beslut, äldre än tre månader, som inte 
verkställts den 2015-12-31. Samtliga beslut avsåg kontaktperson for vuxna. 
Förvaltningen anger att samtliga beslut inte kunnat verkställas till foljd av 
resursbrist och att lämplig personal/uppdragstagare salenats i de aktuella 
ärendena. Förvaltningen kommer under år 2016 ha särskild kontakt med 
arbetsgruppen inom avdelningen fOr stöd till äldre och funktionsnedsatta 
som ansvarar for verkställighet av beslut om kontaktpersoner. Detta for att 
tillfOrsälaa en särskild uppfoljning av ovanstående ej verkställda beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteslaivelse, 2016-01-19, SN2016/4, nr27170 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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JUSTERARE 

HÅBO 
!<OM MUN 

§7 

Information från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden tackar for informationen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-25 

Håbo kommun har tecknat ett avtal med Vårljus om boendeplatser for 
ensamkommande barn och ungdomar. Under janua1i har kommunen tagit 
emot fyra familjer som anvisats via Migrationsverket 
Kommunen har köpt en fastighet att iordningställa till boende for 
ensamkommande barn samt familjer som anvisas till kommunen via 
Migrationsverket 

Socialnämndens preliminära resultat av årsredovisningen avseende 2015 är 
positivt. Årsredovisningen presenteras och beslutas vid socialnämndens 
sammanträde i febmari. 
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