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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-22 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §59 Dnr 2016/00031 

Tillsynsplan för folköl, tobak och receptfria läkemedel 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att anta en ny tillsynsplan får år 2017 enligt 9 
kap 2§ Alkohollagen. 

Sammanfattning 
Den nya tillsynsplanen gäller från 2017-01-0 l och omfattar tillsyn av all 
hantering och försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel i Håbo 
kommun under år 2017. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan får folköl, tobak och receptfria läkemedel i Hå bo 2017 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Socialnämnden 

SN § 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-22 

Dnr 2016/00036 

Jourschema för Socialnämnden för år 2017 

Beslut 

2. Socialnämnden beslutar att ordfårande Bo Johnson påbörjar jourpass 
vecka l, och ledamot Farid Chibout vecka 2 samt ledamot Per-Olof 
Thorsbeck vecka 3 får perioden 2017-01-0 l - 20 l 7-12-31. Därefter 
börjar fårdelningen om igen och löper året ut. 

3. Socialnämnden godkänner turordningen under kontorstid. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har ett avtal med Uppsala kommun som är ansvmiga :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 Idoekan 24:00. 
Under kontorstid 08:00 - 16:45 (oavs~tt vecka) rings i turordning till: 

Ordfårande Bo Johnson (M) 

Ledamot Per-OlofThorsbeck (S) 

Ledamot F arid Chibout (Båp) 

Övrig tid på dygnet (kväll, natt och helg) 1inger man till den som har 
jourvecka enligt schema. 

Beslutsunderlag 
- Socialnämndens jourschema till år 2017, SN 2016/00036 nr 28795 

Beslutet skickas till: 
Socialjouren i Uppsala 
Berörda politiker och tjänstepersoner i håbo konunun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Socialnämnden 

SN § 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-22 

Dn r 2016/00028 

Svar till Inspektionen för vård och omsorg gällande tillsyn av 
stödboende för barn och unga vid stödboendet 29:an 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att tillstyrka yttrandet som svar till NO 
angående anmärlrning vid tillsyn på 29:ans stödboende. 

Sammanfattning 
Inspektionen for vård och omsorg (NO) har begärt in yttrande från Håbo 
kommun. 

Vid den oanmälda inspektionen har NO bedömt att nämnden bmstit i att 
vid anställning eller erbjudande om uppdrag i verksamheten inhämta utdrag 
från belastningsregistret 

Uppfoljning 

stödboendet 29:an har upprättat mtiner för inhämtning av registelUppdrag 
från belastningsregistret vid anställning eller mmat uppdrag i verksamheten. 
Avdelningschefen kommer hädanefter att tillse att de nyupprättade mtinerna 
foljs. 

Beslutsunderlag 
Yttrande daterad 2016-11-12 

Beslutet skickas till: 
Inspektionen for vård och omsorg NO 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-22 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 62 Dnr28867 

Information från förvaltningen samt information från 
polarverksamheten 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar får infonnationen. 

Sammanfattning 
18 stycken ungdomar arbetar idag som polare. Flera av dem är under 18 år, 
det gör att de inte kan arbeta längre än tillld. 24. Grupperna är blandade 
med äldre och yngre Polare, de yngre körs hem ld. 24 och de äldre arbetar 
vidare tillld. 02.00. Två arbetsledare leder verksamheten och kör 
Polarbussen. Polarverksamheten är ute varannan helg, om verksamheten ska 
utökas till varje helg måste fler arbetsledare anställas. 

De böljar ofta kvällen med att möte upp vuxenvandrare vid fritidsgården K5 
(Kalmarvägen 5), där de bland annat tar kontakt med polisens läns
komnmnikationscentral (LKC). De har ett gott sammarbete med vuxen
vandrare och polis. 

Det huvudsaldiga arbetet under de kvällar de arbetar är att bygga relationer 
med ungdomar och besöka platser där ungdomar vistas. Ungdomarna 
uppehåller sig ofta på skolgårdar eller där de kan hitta eluttag till sina 
mobiltelefoner. De droger som idag främst är aktuella är alkohol och 
hasch/cannabis, Spice fårekommer inte längre. 

En utvärdering av polarverksamheten kommer att göras tmder våren 2017. 
När den är klar blir socialnämnden infmmeras om resultatet. 

A vvecldingen av ungdomsboendet på Biskops Arnö fortgår med mål om 
gott avslut får alla parter. När det gäller växling till övergång av att hyra 
lokalerna till vuxenboende fårs fårhandlingar med folldtögskolan. 
Kontraktet får boendet löper ut 30/6-2019. Kostnader får ändring av 
nuvarande avtal kan uppstå beroende på förhandlingsresultat 

Kommunen är i stort behov av boendeplatser får kommunanvisade 
flyktingar, fårvaltningen arbetar hårt med att lösa bostads:fi:ågan och ett 
ärende kommer att fåras upp till kommunstyrelsen i frågan. 

På grund av få ansökningar till vakanta tjänster på ekonomiskt bistånd och 
missbruk har tjänsterna ännu inte gått att besätta. 

EXPEDIERAD SIGNA TUR UTORAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Socialnämnden 

SN § 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-22 

Dnr 2016/00003 

Redovisning av anmälningsärenden, domar och 
delegationsbeslut år 2016 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut får perioden 
2016-10-14 till och med 2016-11-13 samt redovisning av domar och 
anmälningsärende är redovisade. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut får perioden 2016-10-14 till och med 2016-11-13 
avseende individ- och farniljeornsorg, familjerätt samt mottagande av 
nyanlända och ensamkommande flyktingar samt Dorn från 
fårvaltningsrätten i Uppsala daterad 2016-10-26 finns att studera i den 
fårteckning som finns att studera vid sammanträdet. 
Inga anmälningsärenden fauns att redovisa. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut från Treserva 

- Dorn från fårvaltningsrätten i Uppsala daterad 2016-10-26 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-22 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §64 Dnr 2016/00008 

Socialnämndens månadsuppföljning per oktober 2016 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens budgetuppföljning 
per oktober 2016 

Sammanfattning 
Budgetuppföljningen per oktober får socialnänmden visar ett prognostiserat 
överskott vid årets slut om 7 637 tkr. Det beror i huvudsak på högre intäkter 
än kostnader får ensamkommande barn. Lägre kostnader än budgeterat får 
placmingar av barn och unga och får ekonomiskt bistånd bidrar också till 
överskottet. 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning per oktober 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Socialnämnden 

SN § 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-22 

Dnr 2015/00042 

Socialnämnden sammanträden år 2017 

Beslut 

l. Socialnämnden fastställer sammanträdesplanen får år 2017 

2. Socialnämnden fastställer att huvudutskick av kallelser sker digitalt och 
att pappershandling är att betrakta som ett komplement med undantag av 
ärenden med sekretess 

Sammanfattning 
Sammanträdesplanen är avstämd utifrån ekonomiavdelningens 
arbetsprocess avseende årsredovisning, delårsrapport, delårbokslut, 
månadsuppfåljningar samt budget. 

Beslutsunderlag 
- Ekonomikalendern 

Beslutet skickas till: 
Berörda 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-22 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 66 Dnr 2016/00035 

Hemställan till H åbohus AB om förtur till bostad av sociala skäl 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att hemställa till Håbohus om att den l mars 
ställa fyra lägenheter till fårfogande i fmm av social fårtur. 

2. Socialnämnden beslutar att gå i borgen får hyreskostnaden får 
lägenheterna 

Sammanfattning 
Kommunen har infmmerats om att vi 2017 fårväntas ta emot 100 personer 
som fått uppehållstillstånd. Dessa l 00 personer ska integreras i samhället 
och en viktig del i detta integrationsarbete är att man har en bostad. Det 
fårbättrar möjlighetema till studier och måste betraktas som en fårutsättning 
får att kunna sköta ett arbete. 

I de gällande ägardirektiven får Håbohus står att läsa att socialnämnden med 
hänvisning till sociala skäl kan hemställa till Håbohus om förtur. 

För att delvis ldara mottagandet 2017 så behöver fyra fårturer per månad 
beviljas tmder 2017. 

De personer som blir aktuella får boendet kanuner med största sannolikhet 
inte själva att ldara hyreskostnaden varfår det är nödvändigt att kommunen 
borgar får denna gentemot hyresvärden. 

Förvaltningen fareslår socialnämnden att hemställa till Håbohus om att fyra 
fårturslägenheter beviljas den l mars 2017 

Beslutet skickas till: 
HåbohusAB 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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