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Datum 

2015-02-16 

Socialnämndens årsredovisning för 2014 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkä1ma de delar av årsredovisningen som 
tillhör nämndens ansvarsmmåde och överlämnar den till 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden redovisar ett underskott om 4 683 tkr for 2014. Järnfort med 
delårsbokslutet per augusti är det en forbättring av resultatet med drygt 
l 900 tlcr. I huvudsak beroende på ökade intäkter i form av prestationsmedel 
for uppnådda resultat när det gäller vården av de mest sjuka äldre och inom 
psykiatrin. 

• Insatser inom äldreomsorgen visar ett överskott om ca 2,9 miljoner. 

• Insatser inom LSS visar ett överskott om ca 900 tla. 

• Verksamheten individ- och familjeomsorg visar ett underskott 8 373 
tlcr. 

Inom individ- och familjeomsorgen är det framfor allt kostnaderna for 
institutionsvård av barn och unga som orsakat det stora underskottet. 

Under året har flera nya avdelningar och enheter öppnats. Dalvägens 
serviceboende inom LSS är nystartat, Solängen har öppnat sin tredje 
avdelning och ett boende med plats for åtta ensamkommande flyktingbarn 
har öppnats på Biskops-Arnö. 

När det gäller verksamhetens mål som lyckades vi inte med att öka 
fortroendet for våra verksamheter i den medborgarundersökning som 
gjordes våren 2014. Från forvaltningen har vi inte kunnat se någon speciell 
orsak till det minskade fortroendet och forändringarna ligger också inom 
den statistiska felmarginalen. 

När det gäller samarbetet med skolan laing barn och unga så är det målet 
uppfyllt. Ett exempel på det är att det 2014 fattades beslut om betydligt fler 
samordnade individuella planer (SIP). 

Beslutsunderlag 
- Årsredovisning 2014 
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1 Sammanfattning 

Under året har flera nya avdeh1ingar och enheter öppnats. Dalvägens serviceboende 
inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är nystartat, 
Solängen har öppnat sin tredje avdelning, Sjövägens gruppbostad inom LSS har flyttat 
in till nya lokaler i Bålsta och ett boende med plats för åtta ensamkommande 
flyktingbarn öppnades på Biskops-Arnö. 

För att förbättra stödet till personer med demenssjukdom stmiades under hösten ett 
demensteam med tvärprofessionell kompetens. Ett utvecklingsarbete har påbörjats inom 
äldreomsorgen i syfte att i ännu stöne utsträclming ge den enskilde stöd utifrån dennes 
individuella behov. 

För 2014 redovisar socialnämnden ett underskott om 4,7 mkr. I huvudsak är 
underskottet orsakat av högre kostnader än förväntat för institutionsplaceringar 

2 Uppdrag och ansvarsområde 

Socialförvaltningens verksainhet bygger på respekt för människors 
självbestämmanderätt och integtitet. Vård och behandling ska så långt som möjligt 
genomföras i f1ivilliga fo1mer. Utgångspunkten för allt arbete ska vara den enskildes 
behov, lagstiftningen och de ekonomiska resursema. Socialförvaltningen bedriver sin 
verksamhet i nära samverkan med brukarna och säkerställer dialogen med brukarna 
bland annat genom att förvaltningen medverkar i det kommunala handikapprådet och 
det kommunala pensionärsrådet 

Inom socialförvaltningen finns socialchefens kansli, avdelningen för stöd till barn och 
unga, avdelningen för stöd till vuxna samt avdelningen för stöd till äldre och 
funktionsnedsatta. 

Socialnämnden, som består av nio ledamöter och fem ersättare, fullgör kommunens 
uppgifter inom socialförvaltningens verksamhets01måden, som rätt till bistånd, åtgärder 
vid missbruk, omsorger om barn och ungdom, omsorger om äldre människor och stöd 
till människor med funktionsnedsättning. 

Socialchefens kansli ansvarar för ekonomi, adtninistration, kvalitets- och 
utvecklingsarbete, handläggning av serveringstillstånd, äldre- och 
handikappombudsman, anhö1igkonsulent, budget- och skuldrådgivning, 
överförmyndarfrågor samt MAS-:fi.mktionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska). 

3 Arets händelser 

Det har påbörjats ett stort utvecldingsarbete hur brukamas individuella behov och 
önskemål kan tillgodoses. Organisationen inom socialförvaltningen har förändrats till 
tre avdelningar. Det innebär mer samverkan och samarbete mot gemensamma mål. 

En ny tjänst som närvårdskoordinator har tillsatts under året och samfinansieras med 
landstinget. Uppdraget är att tillsammans med landstinget bygga en god vård och 
omsorg i närsamhället 

Äldreomsorg: 
Håbo kommun har bra resultat i de nationella mätningama. I Socialstyrelsens 
undersökning som presenterades i oktober månad, om vad äldre tycker om sin 
äldreomsorg, har Håbo kommun bland de bästa resultaten i jämförelse med kommuner 
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i Uppsala län och Stockholms län. Det kan delvis bero på att socialfårvaltningen har 
relativt små enheter, all mat lagas på plats och att förvaltningen har duktiga medarbetare 
och chefer. Hög andel utbildad personal kan också vara bidragande orsak. 

"Omtag kvalitetsledningssystem" är ett projekt som påbörjas under hösten 2014 för att 
upprätta ett sammanhållet system for hela socialfårvaltningen. Syftet är att säkerställa 
rapporteringen och infmmationen till nämnden om eventuella brister i verksamhetema 
och förse nämnden med statistik och trender får beslutsprocessen. Vissa delprojekt är 
avslutade och utkast till den nya versionen av kvalitetsledningssystem kommer att 
sammanställas under januari 2015. 

Alla enheter inom äldreomsorgen har arbetat med de lokala värdighetsgarantiema. 
Nämndbeslut att anta den slutgiltiga versionen tas i bö1jan av 2015. 

Under året har två helt nya enheter öppnats: solängens äldreboende for personer med 
demenssjukdom har öppnat sin tredje avdelning och Dalvägens serviceboende enligt 
LSS (Lagen om stöd och service till vissa funlctionsnedsatta). Sjövägens gruppbostad 
inom LSS har flyttat tillnya fma lokaler i augusti och hade en invigning i början 
december. 

Demensteamet startas i olctober. Teamets uppdrag är att ge stöd, råd och handledning till 
personer med demenssjukdom, deras närstående och personal. Uppdraget gäller genom 
hela vårdked j an. 

Läkarsamarbetet på särskilt boende har fårbättrats genom en aktiv dialog mellan 
parterna. 

Dalängens äldreboende har deltagit i ett arbete med åtgärder for att minska 
beteendemässiga och psykiska symptom. Kommunen har en låg forbrukning av 
psykofarmaka vilket detta arbete delvis kan ha bidragit till. 

Stöd till enskilda med funktionsnedsättning 
Socialforvaltningen har arbetat fram en lokal handlingsplan inom så kallad PR! O
satsning for personer med psykiska funlctionsnedsättningar och forvaltningen fick medel 
från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) får genomforandet 

Inom rehabiliteringen pågår ett utvecldingsarbete som gäller intygsshivning. Det ger en 
mer likvärdig och patientsäker bedömning. 

Stöd till vuxna 
Under året beviljas socialfårvaltningen statsbidrag och påböljar projelctet språk- och 
flylctingguider. På uppdrag av kommunfullmälctige har fårvaltningen arbetat fram och 
fått ett beslut om integrations- och flylctingpolitiskt program. Antalet flyktingar som 
kommunen tar emot har ökat till cirka 20 personer. 

Kostnaden får placeringar av vuxna missbrukare har varit hög under året. 

Stöd till barn, unga och familjer 
Under året har socialfårvaltningen stora utgifter får placeringar av bam och unga på 
behandlingshem. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att hitta andra insatser och 
också att fårbättra det fårebyggande arbetet. 

Under året staltas en ny verksamhet som arbetar med att fårbättra anknytningen mellan 
nyfådda bam och deras föräldrar. Det har också staltats en grupp for fåräldrar med stora 
sociala och psykiska svårigheter. Gruppens målsättning är att hjälpa fåräldrama att öka 
deras formåga att delta i samhällslivet och att komma ut på arbetsmarknaden. 

De elevsociala teamen bö1jar ta form på två av grundskoloma, där ungdomscoachema 
alltmer utvecldar arbetet med "henm1asittare". Ungdomscoachema har också fårdjupat 
sin kompetens genom att gå en utbildning i återfallsprevention for att möta ungdomars 
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behov av behandling mot droger och alkohol 

Förvaltningen har staliat ett eget HVB-hem får ensamkommande flyktingbam. Alla 
platser har under året blivit belagda. Viss utslussverksamhet får ensamkommande har 
staliats på Bålstavägen 29. 

4 Ekonomi 

4.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

t kr Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 
Budget-

awikelse 

Externa intäkter 55 037 56 275 59 854 3 579 

Interna intäkter 17 099 16 318 16 040 -278 

Summa intäkter 72136 72 593 75 894 3 301 

Verksamhetsköp, bidrag, -77 151 -65 334 -75 698 -10 364 
underhållsmaterial 

Personalkostnader -163073 -178821 -171 547 7 274 

Övriga kostnader -34 763 -34 932 -39 927 -4 995 

Interna kostnader -34 766 -32 533 -32 432 101 

Summa kostnader . -309 753 -311 620 -319 604 -7 984 

Resultat -237 617 -239 027 -243 710 -4 683 

De extema intälctema är högre än budgeterat, bland annat på grund av statsbidrag får 
utförda prestationer inom området vård och omsorg får de mest sjuka äldre och inom 
området psykiatri. Intäkter får sålda platser inom området individuellt behovsprövad 
öppenvård är både högre än budgeterat och högre än föregående år. Extema intäkter 
avseende boende får ensamkommande flyktingbam är högre. Intäkter får utförd 
assistans är lägre jämfå1t med budget. 

De in tema intäkterna och kostnaderna är lägre då den kommunala hemtjänsten inte 
utfört hemtjänst i budgeterad utsträckning. De intema intäktema och kostnadema är 
högre jämfå1t med budget inom LSS-verksamhet då korttidsboende intemdebiterat 
personlig assistans får utförda assistanstimmar. 

Kostnaderna får institutionsplace1ingar för både bam och unga samt vuxna är cirka 
10,1 mla högre jämfåli med budgeterad kostnad vilket är en följd av ökat behov av 
placelingar. Kostnaden för försäljningsstöd är också högre än budgeterat med cirka 
l ,2 mla, men trenden får utbetalt bistånd har under senare delen av året vmit 
nedåtgående. Kostnaderna får köp av privat hemtjänst är högre både järnfalt med 
budget och utfall föregående år vilket är en följd av att fler hemtjänsttimmar utförs av 
privata utfårare. En kostnadsökningjämfört mot budget finns även inom köpt 
äldreboende och kmttidsboende. Kostnaden för köp av hemsjukvård är högre än 
budgeterat då ett avtal med privat utfårare har tillkommit. Kostnaden får köp av externa 
boendeplatser LSS är högre än budgeterat. Lägre kostnader återfinns får 
assistansersättning, färdtjänst, köp av familjehem och fårlängd skolbamomsorg. 

I kostnaden får personal redovisas ett överskott mot budget vilket främst redovisas inom 
hemtjänst kommunal regi, hemsjukvård och LSS-boende Sjövägen. I hemtjänsten har 
antalet arbetade timmar varit fårre och därmed även personalkostnaden lägre, vilket är 
en följd av fårreantal utförda hemtjänsttimmar. Inom hemsjukvård har tjänster 
vakanshållits och på Sjövägen har personaltätheten minskats dagtid. Lägre kostnader får 
personal redovisas också inom rehab, socialpsykiatri, kansli, personlig assistans, 

Socialnämnden, Arsredovisning 2014 5(25) 



handläggning stöd och bistånd och handikappomsorg. Högre kostnader får personal 
återfinns inom kontaktfamiljer, familjebehandling och boende för ensamkommande 
fl yktingbarn. 

Övriga kostnader är högre än budgeterat. Störst avvikelse fums i verksamheterna rehab 
där kostnaden får hjälpmedel är högre, handläggning stöd och bistånd och handläggning 
fårsöljningsstöd där socionomkonsult h)'lis in, samt kostnader får boendet för 
ensamkommande flyktingbarn. Högre kostnader återfinns även får personlig assistans 
samt kansli i form av system, licenser och köpta tjänster. 

Förvaltningen har genomfåli följande åtgärder får att minska på det redovisade 
underskottet. 

• Tjänsten som avdelningschef för stöd till funktionsnedsatta är ej tillsatt. 
• Tjänsten som enhetschef får ett av äldreboendena hölls vakant i fyra månader. 
• Tjänster inom rehab, hemsjukvård, arbetsmarknadsåtgärder och handläggning har 

varit vakanta under året. 
• Verksamheten får individuellt behovsprövad öppenvård har under året sålt fler 

platser än budgeterat vilket medfår högre intäkter. 
• En g:tuppbostad får LSS har under året inte behövt bemanna i budgeterat 

utsträclming vilket medför läg:t·e kostnader. 
• Demensteamet var planerat att statia den l april men staliade istället den l 

augusti. Till skillnad mot budget tillsattes tjänsten som demensvårdsutvecldare 
forst i oktober och tjänsten som biståndshandläggare tillsattes inte alls under 
året. 

4.2 Driftredovisning 

t kr Bokslut Budget Bokslut Budget-
2013 2014 2014 avvikelse 

Nämnd och styrelseverksamhet -877 -905 -862 43 

Konsumentrådgivning -90 -110 -105 5 

Alkoholtillstånd 13 -35 54 89 

Övergripande socialtjänst -6 660 -7 160 -7 253 -93 

Äldreomsorg och boendestöd -115 290 -123 758 -120 482 3 276 

Insatser enligt LSS -45 744 -45 363 -44 467 896 

Färdtjänst/riksfärdtjänst -5 568 -5 650 -4 843 807 

Förebyggande äldreomsorg -6 482 -6 614 -6 714 -100 

Individ och familjeomsorg -43 468 -36 690 -45 063 -8 373 

Ekonomiskt bistånd -12 598 -12 333 -13 762 -1 429 

Arbetsmarknadsåtgärder -853 -409 -213 196 

Summa -237 617 -239 027 -243 710 -4 683 

Inom området äldreomsorg och boendestöd är kostnaderna hög:t·e jämfåli med budget 
får köpt äldreboende och kmitidsboende. Inom äldreboende redovisas hög:t·e kostnader 
än budgeterat får solängen vilket beror på att boendets tredje avdelning öppnade 
tidigare än planerat. Rehab visar läg:t·e kostnader för personalmen högre kostnader än 
budgeterat får hjälpmedel. Det egna kmitidsboendet redovisar jämföli med budget 
högre kostnader får personal. Kostnaden får privat hemtjänst är högre än budgeterat, 
samtidigt som kostnaden för kommunal hemtjänst är läg:t·e i ungefår motsvarande nivå. 
Hemsjukvård visar läg:t·e kostnader än budgeterat då tjänster har hållits vakanta samt att 
inhyrd personal inte anlitats i planerad utsträckning. Demensteamet visar läg:t·e 
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kostnader än budgeterat då verksamheten stmiade upp i augusti istället fcir i april. Inom 
mmådet redovisas också sammantaget prestationsmedel får uppnådda resultat inom 
äldreomsorg och psykiatti om 2,3 mkr. 

Inom LSS-insatser var kostnaderna högre främst inom personlig assistans samt köp av 
externa boendeplatser. Högre kostnader redovisas också fcir daglig verksamhet och 
korttidsboende. Kostnaderna på ett av kommunens LSS-boenden blev markant lägre då 
personalförstärkningar inte behövt göras i den utsträclming som budgeterats. Överskott 
järnfort mot budget redovisas också för handläggning fcir handikappomsorg, 
avlösarservice i hemmet och fårlängd skolbamomsorg. 

Verksamheterna färdtjänst och riksfärdtjänst redovisar sammantaget en lägre kostnad 
jämfci1i med budget beroende på en återbetalning från färdtjänstentreprenören då ett får 
högt pris debiterats får resor. 

Inom individ och familjeomsorg redovisas högre kostnader om 9,3 mkr får 
institutionsvård får både barn och unga samt vuxna. Kostnaden får 
institutionsplaceringar av barn och unga är betydligt högre järnfort med både budget 
innevarande år och kostnaden föregående år. Ä ven kostnaden får handläggning av 
institutionsvård är högre då socionomkonsulter hyrts in under perioder. Högre kostnader 
än budgeterat återfinns också får öppenvård och Bålstapolarna. Lägre kostnader 
återfinns fcir köpta familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och handläggning 
kontaktpersoner. 

Kostnaderna fcir ekonomiskt bistånd var under året högre än budgeterat men också 
högre än föregående år. Kostnaden får handläggning får fcirsöljningsstöd är högre än 
budgeterat då socionomkonsulter hytis in periodvis. En kostnad redovisas också fcir det 
nyöppnade boendet får ensamkommande flyktingbam. 

4.3 Investeringar 

t kr 
Bokslut Budget Bokslut Budget-

2013 2014 2014 awikelse 

Inkomster 

Utgifter -3 418 -2 895 -1 077 1 818 

Summa -3 418 -2 895 -1 077 1 818 

Under året har möbler och inventarier köpts in till de två nya gruppbostäderna Dalvägen 
och Sjövägen. Inköp av inventarier till arbetsplatser och datorer har också gjorts till 
myndighetsenhet samt till stöd- och behandlingsenheten. Under året köptes möbler och 
inventmier in till det nystartade boendet fcir ensamkommande flyktingbarn. 

Under året fanns budget för hemtjänst i fom1 av inventmier till ny hemtjänstlokal samt 
nyckelgömmor. Inget av investeringsbudgeten får hemtjänst är förbrukad. Anledningen 
till att nyckelfri hantering inte infci1is under år 2014 är att verksamheten istället kommer 
att infcira ett helhetskoncept fcir plane1ing och ruttoptimeling där nyckelfri hantering 
ingår. Hemtjänsten har inte växt i den omfattning som budgeterats vilket innebär att nya 
möbler inte harvalit aktuellt då verksamheten ryms i befmtliga lokaler. 

För verksamhetema fanns investelingsbudget fcir hemsjukvård och rehab avseende nya 
arbetsplatser. De nya lokalerna har blivit fårsenade vilket medför att arbetsplatserna inte 
har kunnat iordningställas. Detta innebär att ett belopp om totalt 200 tla, vardera l 00 tla 
får respektive verksamhet, kommer att fåras över till år 2015. 
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5 Måluppfyllelse 

5.1 Barn och unga i H åbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 

personlig utveckling och lärande. 

5.1.1 Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska 
stödet till barn och unga utvecklas. 

e Uppfylls 

Samarbetet mellan socialförvaltningen och barn-och utbildningsförvaltningen fortsätter 
som gäller skolnärvaro. För flera av de elever som förvaltningarna arbetar med märles en 
ökad, men ej mätbar, skolnärvaro. Under året har antalet samordnade individuella planer 
(SIP) ökat liksom medvetenheten om vilka elever som är i behov av SIP efter en 
genomförd inventering inom ramarna får PRIO-satsningen (plan får Iiktade insatser 
inom området psykisk ohälsa). 

Nyckelindikatorer Måltal2014 Utfall 2014 

• 95 % av drogtesterna av ungdomar i öppenvård ska ha genomförts i 
95% 100% 

Bålsta. 

- Den otillåtna skolfrånvaron ska 2014 minska med 20% jämfört med 
20% 

2013 på de skolor där ungdomsteamet arbetar. 

• Minst 25 samordnade individuella planer (SIP) avseende barn och 
25 36 

unga ska upprättas under 2014. 

5.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

5.2.1 Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga 
verksamheter . 

• Uppfylls inte 

Förvaltningen har inte lyckats med att ge 95 procent av brukarna en genomfårandeplan 
inom tre veckor. Det är i huvudsale inom hemtjänstens verksamhet som resultatet är får 
lågt. I organisationen pågår ett arbete med att öka antalet genomfårandeplaner. 

Andelen personer som har registrerats i de olika levalitetsregistren har inte gått att mäta 
på ett bra sätt. Dock har förvaltningen i ett par av registren kommit upp i tilh·äclcligt 
höga siffror får att beviljas statsbidrag får prestationen. 

Nyckelindikatorer Måltal2014 

• 95% av brukarna inom äldreomsorgen ska ha en genomförandeplan 
inom tre veckor från det man blev aktuell i verksamheten. 

- Minst 95% av brukarna ska vara registrerade i de kvalitetsregister 
som socialnämnden använder. 

5.2.2 Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka . 

• Uppfylls inte 

95% 

95% 

Utfall 2014 

65% 

I medborgarundersökningen för 2014 minskade förtroendet får äldreomsorgen och för 
stödet till utsatta personer järnfort med 2013. Minsleningen ligger inom den statistiska 
felmarginalen och förvaltningen kan inte se någon speciell anledning till att fårtroendet 
har gått ner. I bmlcamndersökningen inom äldreomsorgen får förvaltningen fmtsatt 
mycket gott betyg. 
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Nyckelindikatorer Måltal2014 

Förtroendet för äldreomsorgen enligt SCBs medborgarundersökning 
63 ökar jämfört med tidigare år. 

Förtroendet för de insatser som görs för utsatta personer ska öka 
53 

enligt SCB:s medborgarundersökning . 

• Minst en medborgardialog/hearing ska genomföras under 2014. 1 

5.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

5.3.1 Socialtjähsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

e Uppfylls 

Utfall 2014 

57 

45 

1 

Socialtjänsten deltog med flera representanter i plan-och utvecklingavdelningens 
utbildning i planfrågor under våren 2014. Sammantaget är dock bedömningen att 
förvaltningens aktivitet i dessa frågor kan öka. 

6 Viktiga förändringar och trender 

Äldreomsorg 
Den enskildes egna önskemål och delaktighet kommer att vara ännu viktigare framöver 
i arbetet hur verksamheten inom vård- och omsorg ska organiseras och vilka 
arbetsmetoder som ska användas. Projektet ÄBIC (Äldres behov i centrum) kommer att 
påverka hela vårdkedjan inom äldreomsorgen. Till exempel ska de äldre som flyttar till 
ett särskilt boende få ett liknande biståndsbeslut som i hemtjänsten. 

Den nationella värdegrunden tydliggör vikten av människosyn, bemötande och 
fårhållningssätt i det dagliga arbetet får att verksamheten ska fungera och tilliten till 
äldreomsorgen ska öka. 

Socialförvaltningen ser ett ökat antal multisjuka äldre. Omlaing 30 personer i Håbo 
kommun får en diagnos om demenssjukdom årligen. Förvaltningen ser även ett ökat 
behov av psykiatrisk kompetens inom äldreomsorgen. 

Stöd till enskilda med funktionsnedsättning 
Ä ven verksamhetema inom funktionsnedsättning präglas av brukamas medvetenhet till 
att de ska få ha inflytande och vara delaktiga. Allt fler unga vuxna med 
funktionsnedsättning vill flytta hemifrån efter skolan vilket leder till ökat behov av olika 
boendeformer med stöd och service. Slaäddarsydda lösningar med möjlighet till 
sysselsättning eller daglig verksamhet blir allt vanligare när personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. 

Ny teknik ger möjligheter både får äldre och personer med funktionsnedsättning. 
Samhällsinformation på lätt svenska blir tillgänglig, kommunikation kan underlättas och 
vardagssysslor kan bli mer självständigt utförda med hjälp av telefon eller läsplatta. 

Stöd till vuxna 
Inom verksamheten stöd till vuxna ser förvaltningen ett ökande behov av insatser på 
grund av missbruksproblematik Ä ven bristen på bostäder gör att det är svårt att fullt ut 
tillgodose utsatta gruppers behov. 

Försäljningsstödet har det sista halvåret 2014 haft en vikande trend. Förvaltningen 
fårstärker nu arbetsgruppen med en årsarbetare för att arbeta än mer mot arbetsmadmad 
och egen fårsöljning. 
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Stöd till barn, unga och familjer 
Kommunen öppnade ett HVB-hem får ensamkommande flyktingbarn i slutet av 
sommaren, som snabbt fylldes med platser. Under 2015 fårväntas ett ökat mottagande 
av ensamkommande flyktingbam, vilket ställer stora krav på kommunen får att dessa 
personer ska integeraras i Håbo. Det behövs lägenheter, utbildningsplatser och ett öppet 
samhälle där de kan delta i till exempel idrottsföreningar. 

Bland ungdomar i Håbo kommun ser förvaltningen idag, precis som i övriga Sverige 
och världen, en liberalare inställning till och därmed ett ökat användande av droger. De 
sista månaderna av 2014 uppmärksammas framfårallt missbruket av Spice. För att om 
möjligt få stopp på detta missbruk hävs ett samarbete över myndighets gränserna. 

Förvaltningen ser ett ökat behov av stöd bland personer och familjer med kognitiva 
svårigheter. Samhället blir mer och mer komplicerat och ställer också högre krav på sina 
medborgare, Förvaltningen måste tillsammans med andra aktörer i samhället hitta 
metoder får att möta detta. 

7 Plan för valfrihet och konkurrens 

Socialnämnden antog i december 2012 en plan får valfrihet och konkunens inom 
nämndens verksamhetsområdefår perioden 2013-2014. Idag finns valfrihet och 
konkurrens inom kommunens äldreboende och, genom LOV (Lag om valfrihetssystem), 
i hemtjänsten. I planen redovisar förvaltningen att även fotvård och daglig verksamhet, 
LSS, är möjligt att konkunensutsätta. Något ärende om detta har dock inte tagits fram 
under året. 

Under 2014 utfårdes 40 procent av hemtjänsten av privata utförare ( Grannvård Sverige 
AB och RindLags Hemtjänst & Service AB). 

Plivat utfårare (Attendo) svarade får chiften av 44 procent av platsema på särskilt 
boende får äldre. 

8 Intern kontroll 

Socialnämnden antog i november 2013 en reviderad plan får intern kontroll. Under 
2014 har intem kontroll genomförts inom bland annat följande områden 

• Uppföljning av barnavårdsutredningar stickprovsvis. 
• Kontroll vid anställning att legitimerad personal har sin legitimation. 
• Avvikelser inom hälso- och sjukvården. 
• Avstämning av utförd tid mot biståndsbedömd tid på hemtjänstfalcturor. 
o Avstämning av att dokumentation inom HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) 

stämmer mot fårordningar och riktlinjer. 
• MAS (Medicinslct ansvarig sjuksköterska) har genomfört ett flertal 

internkontroller avseende avvikelser inom hälso- och sjukvården. 

Vissa brister har uppmärksammats i hälso- och sjukvårdsdokumentation vad gäller 
bland atmat hälsohistoria och dokumentation kling medicinsk vårdplanering. Här pågår 
nu ett fårbätttingsarbete. 

Vid några tillfållen har det varit mindre avvikelser vid fakture1ing av hemtjänst. Till en 
del orsakat av ett blistfålligt tidsregistreringssystem varfår detta kommer att bytas ut 
under våren. Enstaka gånger har utfåraren av olika skäl inte lCUimat länma brukaren och 
får mycket tid har registrerats. 
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9 Volymer och nyckeltal 

9.1 Hemtjänst 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal kunder (kommunal hemtjänst) 265 265 260 285 

Andel årsarbetare med utbildning, % 75 80 80 75 

Antal utförda timmar {kommunal hemtjänst) utförda besök 37 813 39 200 
omvårdnad och service inklusive HSL, exkl avböjda 
insatser 

9.2 Hemsjukvård 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal ärenden 441 445 472 440 

Kostnad per kund, kr 18 392 20 910 20 580 24 375 

9.3 Korttidsboende, äldre 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal platser 12 11 8 8 

Kostnad per plats, kr 406 665 331 700 499 400 466 250 

9.4 Särskilt boende Pornona hus 4 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal boenden 32 25 24 24 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 448 700 531 100 501 200 523 000 

9.5 Särskilt boende Solängen 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal boenden o 20 27 23 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) o 814 300 600 200 693 700 

Antal boenden 

Under periodenjanuari till och med april finns 20 platser. Från och med maj finns totalt 
30 platser. Berälmat på helår ger det totalt 27 boendeplatser. 
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Kostnad per boende, kr (inld natt) 

Kostnaden per boende är lägre än budgeterat beroende på att Solängens tredje avdelning 
öppnar tidigare än planerat. 

9.6 Särskilt boende Dalängen 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal boenden 18 18 18 18 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 570 000 584 100 593 100 596 800 

9. 7 Socialpsykiatri 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal kunder, dagtid 38 33 41 38 

Antal årsarbetare inkl natt 14,38 14,38 14,68 14,68 

Antal beslut, boendestödstimmar 11 960 10 400 12 762 12 500 

Antal besök, Källans verksamhet 2 117 2 087 2 320 2 200 

Andel årsarbetare med utbildning, % 100 100 100 100 

9.8 Personlig assistans 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Beviljade timmar LASS 91 998 98 958 95 471 105 762 

Beviljade timmar LSS 3 288 3 452 4 602 5 990 

Beviljade timmar LASS 

Fäne timmar på grund av indragna beslut om assistansersättning från Försäkringskassan 
eller att brukare med beslut flyttat från kommunen. 

9.9 Sjövägen gruppboende 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal boenden 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 11,4 11,4 11,2 12,64 

Andel årsarbetare med utbildning, % 85 85 85 85 

Kostnad per boende, kr 
1 427 1 434 1 341 1 606 

000 000 000 000 
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Kostnad per boende, kr 

Kostnaden per boende är lägre jämfoli med budget då personaltätheten har minskats 
dagtid samtidigt som extr·apersonal inte behöver används i budgeterad utsträckning. 

9.1 O Lindegårdsvägen gruppboende 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal boenden 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 7,27 7,27 7 7,27 

Personaltäthet (exkl natt) 1,21 1,21 1,08 1,21 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 

Kostnad per boende, kr 786 000 725 700 732 000 760 200 

9.11 Dalvägen gruppboende 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal boenden 6,7 6,7 

Antal årsarbetare 7 7 

Personaltäthet (exkl natt) 0,87 0,87 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 

Kostnad per boende, kr 651 300 663 300 

Antal boenden 

Boendet öppnade i febmari med åtta boendeplatser. Beräknat på helår ger det totalt 6, 7 
boendeplatser. 

9.12 Ekans korttidsboende 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal brukare 17 17 12 20 

Antal årsarbetare 8,45 10,46 10,46 10,46 

Antal boendedygn 1 236 1 209 1 115 1 500 

Kostnad per brukare, kr 289 900 321 100 459 400 271 200 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 

Antal boendedygn 

Antalet boendedygn är betydligt lägre än budgeterat då några av de äldre ungdomarna 
har slutat och inga nya uppdrag har inkommit. 
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Kostnad per brukare, kr 

Kostnaden per brukare är högre till foljd av att antalet brukare har minskat samtidigt 
som kostnadsläget är relativt oforändrat. 

9.13 Daglig verksamhet LSS 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal deltagare 32 48 49 35 

- varav företagsplatser 8 7 11 8 

Antal deltagare 

I december månad har 49 personer beviljade beslut om uppdrag om daglig verksamhet. 
Av besluten är 40 beviljade enligt LSS och nio beviljade enligt SoL. Det är en 
minskning med sex personer järnfort med i augusti. 

9.141nstitutionsvård vuxna 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal placerade personer 23 26 24 17 

Antal placeringar 28 32 30 17 

Antal vårddygn 2 265 2 465 2 934 1 500 

Antal vårddygn 

Verksamheten redovisar ett underskott och har forbrukat nästan det dubbla antalet 
vårddygn jämfört med planen. Antalet vårddygn som har köpts uppgår till 2 934 dygn 
varav 594 med stöd av L VM (lag om vård av missbrukare i vissa fall). Under året har 
fyra omedelbara LVM-omhändertaganden gjorts samt 14 inledda L VM-utredningar. 
Förvaltningen har personer aktuella med ett mycket långva1igt och allvarligt missbruk 
och där missbruket omgående utgör en fara for livet så rekvisiten i tvångslagstiftningen 
L VM är uppfyllda. Under året har organisationsforändringar gjorts vilket i1mebär ett 
tätare samarbete mellan öppen missbruksvård (Nakterhuset) och socialsekreterarna for 
missbruk. 

9.15 Institutionsvård barn och unga 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal placerade personer 11 18 17 10 

Antal placeringar 14 19 19 11 

Antal vårddygn 1 528 2187 3 624 1 200 
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Antal vårddygn 

Verksamheten har under året forbrukat cirka tre gånger så många dygn som budgeterat. 
De placeringar som genomfo1is under året har varit långa. Sju stycken placeringar 
sträcker sig vardera över hela året. En utav helårsplaceringarna har en hög dygnskostnad 
vilket gör placeringen dyr. Under året har också familjer placerats på utredningshem. 

9.16 Barnavårdsutredningar 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Aktualiseringar 512 523 518 450 

Inledda utredningar 144 128 120 11 o 
Avslutade utredningar 95 116 101 110 

9.17 Familjeteamet 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Behandlingsinsatser 282 292 318 340 

-varav individuella behandlingsinsatser för familj 162 138 194 170 

- varav behandlingsinsatser i grupp 120 154 131 170 

Avslutade ärenden 56 65 101 90 

9.18 Försörjningsstöd 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal hushåll 307 271 286 280 

- varav antal arbetslösa 186 147 58 140 

Antal bidragsmånader 1 790 1 542 1 652 1 350 

Antal bidragsmånader 

Antalet bidragsmånader under året är högre jämfoli med foregeående år vilket bidrar till 
underskottetjämfoli med budgeterad kostnad for försöljningsstöd. Försäljningsstödet 
har dock under året visat en minskande trend och stabiliserat sig på en lägre nivå. 

/ ] l 
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1 O Drift~ och investeringsredovisning 

10.1 Driftredovisning 

Bokslut Budget Bokslut Budget-
Not 2013 2014 2014 avvil(else 

Socialnämnd -262 -314 -234 80 1 

Biståndsutskott -180 -148 -158 -10 

Biståndsutskott jourverksamhet -105 -87 -111 -24 

Nämndsadministration -330 -356 -359 -3 

Summa Nämnd o styrelseverksamhet -877 -905 -862 43 

Konsumentrådgivning -90 -110 -105 5 

Alkohol- och tobakstillstånd 13 -35 54 89 2 

Socialchefens kansli -6 660 -7 160 -7 253 -93 3 

Summa övergripande socialtjänst -6 737 -7 305 -7 304 1 

Anhörigstöd -609 -661 -675 -14 

Äldreomsorg övergripande 1 291 o 1 768 1 768 4 

Westerlunds rehab -1 283 -1 290 -1 331 -41 

Demensteam o -980 -246 734 5 

Hemtjänst kommunal regi, Kärnhuset -5 292 -4 873 -4 540 333 6 

Hemsjukvård -9 340 -10 725 -9 715 1 010 7 

Köp av hemljänst och hemtjänstavgifter -22 288 -23 540 -23 813 -273 8 

Hemtjänst natt -2 693 -2 872 -2 843 29 

Trygghetslarm 7 -65 -23 42 

Dagverksamhet äldre -2 188 -2 152 -1 988 164 g 

Korttidsboende äldre -3 713 -3 730 -3 995 -265 10 

Re h ab -6 394 -7 804 -8 072 -268 11 

Utskrivningsklara -20 -25 -19 6 

Handläggning äldreomsorg -1 383 -2 361 -2 305 56 

Köp av särskilt boende Attenda -14291 -13 888 -14 429 -541 12 

Äldreboende - Pornona hus 4 -9 910 -9 834 -9 303 531 13 

Äldreboende - Pornona hus 4, nattpersonal -3 377 -2 718 -2 725 -7 

lntraprenad Äldreboende - Dalängen (inkl natt) -10514 -10 742 -1 o 679 63 

Äldreboende - Dalängen (avgifter och hyror) -577 -519 -582 -63 

Äldreboende - solängen -12 025 -13 182 -1 3 287 -105 14 

Äldreboende - Solängen, nattpersonal -1 818 -2 774 -2 919 -145 14 

Lägenhetshyror Plommonvägen 8 och 1 O -499 -400 -448 -48 

Köpt särskilt boende äldre, externt o o -548 -548 15 

Köpt korttidsvård äldre -225 o -91 -91 16 

övergripande psykiatri o o 544 544 17 

Socialpsykiatri, dag -5 622 -6 121 -5 690 431 18 

Socialpsykiatri, natt -2 527 -2 502 -2 528 -26 
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Bokslut Budget Bokslut Budget-
Not 2013 2014 2014 awikelse 

Summa äldreomsorg och boendestöd -115 290 -123 758 -120 482 3 276 

Personlig assistans LSS -2 432 -2 584 -2 463 121 19 

Personlig assistans med assistansersättning -7 236 -6 747 -7 961 -1 214 20 

Sjövägen - boende LSS -8 708 -9 638 -8 045 1 593 21 

Lindegårdsvägen - boende LSS -4 367 -4 561 -4 392 169 22 

Dalvägen - boende LSS -92 -4 444 -4 364 80 

Handläggning handikappomsorg -1 214 -1 366 -900 466 23 

LSS-boende, externt -6 586 -1 320 -2 251 -931 24 

Korttidsboende Ekan LSS -5 476 -5 423 -5 513 -90 25 

Korttidsboende tjänsteköp LSS -60 -120 o 120 

Daglig verksamhet LSS -7 217 -6 530 -6 642 -112 26 

Daglig verksamhet LSS, Cafe Håbo o o 35 35 

Avlösarservice i hemmet LSS -468 -680 -222 458 27 

Förlängd skolbarnomsorg LSS -326 -450 -244 206 28 

Kontaktpersoner LSS -1 562 -1 500 -1 505 -5 

Summa Insatser enligt LSS -45 744 -45 363 -44 467 896 

Färdtjänst -5 468 -5 400 -4 740 660 29 

Riksfärdtjänst -100 -250 -103 147 30 

Summa FärdtjänsVriksfärdtjänst -5 568 -5 650 -4 843 807 

Fotvård 43 94 50 -44 

Reception/vaktmästeri äldreomsorg -6 525 -6 708 -6 764 -56 

Summa Förebyggande äldreomsorg -6 482 -6 614 -6 714 -100 

Myndighetsenhetens kansli -2 950 -2 816 -2 579 237 31 

Kansli stöd och behandling -834 -809 -973 -164 32 

Handläggning stöd och bistånd vuxen -2 617 -1 894 -2 313 -419 33 

Institutionsvård vuxna -5 902 -3 640 -6 189 -2 549 34 

Öppen missbruksvård -1 117 -1 113 -1 116 -3 

Kontaktpersoner vuxna Sol -932 -1 011 -1 126 -115 

Handläggning stöd och bistånd BoU -4 964 -4 523 -4 911 -388 35 

Institutionsvård BoU -7 074 -3 700 -10451 -6 751 36 

Handläggning familjehem 0-20 år -1 183 -1 199 -1 065 134 

Familjehem 0-20 år -2 119 -2 441 -2 320 121 

Kontrakterat jourhem -61 o -12 -12 

Familjehem 0-20 år, extern regi -3 196 -3 180 -1 147 2 033 37 

Behandlingsaktiviteter öppenvård unga -687 -200 -757 -557 38 

Kontaktpersoner BoU Sol -1 434 -1 307 -1 183 124 

Kontaktfamilj BoU Sol -786 -920 -1 460 -540 39 
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Bokslut 
2013 

Handläggning kontaktpersoner Sol -240 

Individuellt behovsprövad öppenvård (Biskops-
-1 599 

Arnö) 

Familjebehandling -3 172 

Ungdomscoach i ng -1 301 

Förebyggande arbete barn och unga -
90 

Bålstapolarna 

Familjerätt -1 114 

Familjerådgivning -276 

Summa Individ och familjeomsorg -43 468 

Handläggning försörjningsstöd -1 917 

Försörjningsstöd -10 520 

Sociala jourboenden -161 

Boende ensamkommande o 
Summa Ekonomiskt bistånd -12 598 

Arbetsmarknadsåtgärder -853 

Summa Arbetsmarknadsåtgärder -853 

Totalt -237617 

10.2 Kommentarer till driftredovisning 

l. Socialnämnd +80 tkr 

Budget 
2014 

-288 

-1 602 

-3 235 

-1 226 

o 

-1 258 

-328 

-36 690 

-2 583 

-9 750 

o 
o 

-12 333 

-409 

-409 

-239 027 

Bokslut Budget-
Not 2014 awikelse 

o 288 40 

-846 756 41 

-3 665 -430 42 

-1 215 11 

-240 -240 43 

-1 198 60 

-297 31 

-45 063 -8 373 

-2 835 -252 44 

-10775 -1 025 45 

93 93 

-245 -245 46 

-13 762 -1 429 

-213 196 47 

-213 196 

-243 710 -4 683 

Nämnden har haft lägre kostnader for både arvoden och övriga kostnader i form 
av kurser och utbildningar. 

2. Alkohol och tobakstillstånd +89 tkr 
Verksamheten redovisar högre intäkter än budgeterat. 

3. Socialchefens kansli -93 tkr 
I verksamheten finns budget får avdelningschef for funktionsnedsatta. Tjänsten 
är inte tillsatt under året vilket motsvarar en besparing om 400 tkr. 
Verksamheten har haft högre kostnader för systern, licenser och köpta tjänster än 
vad som budgeterats 2014. 

4. Äldreomsorg övergripande +l 768 t}{r 
Här redovisas prestationsmedel får uppnådda resultat inom vård och omsorg får 
de mest sjuka äldre. Intäkten avser att kompensera kostnader som 
verksamheterna haft i samband med arbetet att nå uppsatta prestationsmåL 

5. Demensteam +734 tkr 
Verksamheten var planerad att starta den l april men startade istället den l 
augusti. Till skillnad mot budget tillsattes tjänsten som demensvårdsutvecklare i 
oktober. Tjänsten som arbetsterapeut, om 50 procent, tillsattes i augusti. En 
tjänst som biståndshandläggare, 50 procent, tillsattes inte alls under året. 
Sammantaget medfor detta lägre kostnader om 734 tkr järnfort med budgeterat. 
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6.Hemtjänst kommunal regi, Kärnhuset +333 tkr 
Verksamheten har under året utfört fårreantal hemtjänsttimmar jämfört med 
budget vilket medfår lägre intäkter får utförd hemtjänst med cirka l 260 tkr. 
Antalet utförda timmar har under året vatit lägre beroende på en ökad tillgång 
till äldreboendeplatser samt utökning av korttidsplatser på solängen och 
Dalängen. Kostnaden får personal har anpassats till de fårre antalet utförda 
tirmnar genom fårändrade scheman får att lemma anpassa personaltimmama mot 
de beviljade hemtjänsttinm1ama. Personalkostnadema får året är ca 1675 tkr 
lägre än budgeterat. 

?.Hemsjukvård +l 010 tkr 
Verksamheten kommunal hemsjukvård redovisar ett överskott mot budget om 
l 245 tkr. Överskottet beror på vakanshållande av halvtidstjänst september
december får sjuksköterska till Solängen avdelning fyra samt fårstärkningstjänst 
får motsvarande period. Ordinarie personals frånvaro vid till exempel 
föräldraledighet har inte heller kunnat tillsättas. Under sommaren sjönie 
patientantalet tillfälligt vilket medförde lägre kostnader får sjuksköterskor från 
bemanningsföretag och tirnarrställda sjuksköterskor. Förbrukningsmaterial har 
inte fårbrukats i budgeterad utsträckning. Tilläggsavtalet får privat hemsjukvård 
utförd av Grannvård AB gällande från och med l augusti innebar en ökad 
kostnad om 250 tkr. 

8.Köp av hemtjänst och hemtjänstavgifter -273 tkr 
Kostnaden får köp av kommunal hemtjänst blev l 285 tkr lägre än budgeterat. 
Kostnaden får köp av privat hemtjänst blev l 550 tkr högre järnfort med 
budgeterat. Intälctema från hemtjänsttagama blev cirka 70 tlcr lägre än 
budgeterat. Kostnaden får verksamheten blev sammantaget 273 tla högre än 
budgeterat. 

9.Dagverksamhet äldre +164 tkr 
De båda dagverksamhetema redovisar lägre kostnader får fårbrukningsmateriaL 
Dagverksamheten på Pornona redovisar något lägre personalkostnader än 
budgeterat. Dagverksamheten på Dalängen redovisar lägre transportkostnader. 
Sammantaget redovisar dagverksamhet får äldre ett överskott om 164 tla. 

10. Korttidsboende äldre -265 tkr 
Personalkostnadema är högre än budgeterat på grund av pensionsavgång och 
utbetald semester samt att fårstärkning gjorts under året på grund av hög 
vårdtyngd. I verksamheten redovisas också högre kostnader får lokaler om cirka 
140 tlcr (motsvarande belopp redovisas som lägre kostnader i Pornona Hus 4). 
Kostnadema får övriga verksamhetskostnader såsom fårbrukningsmaterial är 
något lägre än budgeterat. 

11. Rehab -268 tkr 
Personalkostnadema redovisar ett överskott om 380 tkr järnfort med budget 
vilket beror på en planerad uppskjuten tillsättning av tjänst som arbetsterapeut 
samt även av ordirratie personals sjukfrånvaro. Kostnaden får hjälpmedel har 
under året varit hög både beroende på en ökad volym av fårskrivna hjälpmedel 
och på nya avtal med högre priser. Intäktema får sålda hjälpmedel är cirka 
260 tkr högre än budgeterat. Sammantaget redovisar verksamheten ett 
underskott om 268 tlcr. 
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12. Köp av särskilt boende Attendo -541 tkr 
Kostnaden får köpta platser blev högre järnfort med budget. Kostnaderna är 
bland annat högre då man missbedömt kostnadsölmingen vid budgetering samt 
kompletterat avtalet med en högre kostnad får korttidsplatser. Beläggningen av 
kOlitidsplatser har varit högre än beräknat eftersom trycket är håli på våra 
äldreboendeplatser. Korttidsplatser påverkar även intäkterna negativt. 

13. Äldreboende-Pornona hus 4 +531 tkr 
Tjänsten som enhetschef var vakant under perioden l maj - l september vilket 
innebär en besparing om cirka 200 tlcr. Kostnaden får personal har under året 
varit lägre då man inte tillsatt pensionsavgångar och gjoli schemafårändtingar. 
Övriga verksamhetskostnader blev cirka 185 tkr lägre än budgeterat. I 
verksamheten redovisas också lägre kostnader får lokaler om cirka 140 tlcr 
(motsvarande belopp redovisas som högre kostnader får kolitidsboende äldre). 

14. Äldreboende - Solängen (dag och natt) -250 tkr 
Solängens tredje avdelning öppnande i slutet av maj vilket är fyra månader 
tidigare än budgeterat. Det tidigare öppnandet av tredje avdelningen innebär att 
kostnaden för verksamheten ( exldusive nattpersonal) ökade med l 05 tla. 
Tjänsten som husmor på plan 2 har ännu inte tillsatts vilket var planen då den 
tredje avdelningen skulle öppna. För natten tillkom ökade kostnader om 145 tla i 
och med det tidigare öppnandet. Sammantaget tillkom 250 tlcr får hela 
verksamheten (Solängen dag och natt). 

15. Köpt särskilt boende äldre, externt -548 tkr 
Det har under året funnits behov av köpt särskilt boende trots att verksamheterna 
ofta lyckas pussla och lösa boende inom kommunen. Trycket från sjukhus på 
kommuner att ta emot äldre är stmi vilket innebär att kommunen måste 
tillgodose äldreboendeplatser. Vid vissa situationer med omfattande behov av 
vård och omsorg har externa platser köpts. Under året har delvis en extern plats 
köpts. Verksamheten redovisar en kostnad om 548 tkr. 

16. Köpt korttidsvård äldre -91 tkr 
Trycket från sjukhus på kommuner att ta emot äldre är stort vilket innebär att 
kommunen måste tillgodose äldreboendeplatser. Vid situationer med omfattande 
behov av vård och omsorg har externa platser köpts. Kostnaden får köpt 
korttidsboende var 91 tlcr. 

17. Psykiatri övergripande +544 tkr 
Verksamheten rymmer intäkter i form av prestationsmedel som avser utförda 
prestationer inom området psykiatri (PRIO-satsning). Intäkten avser att 
kompensera kostnader som verksamheterna haft i samband med arbetet att nå 
uppsatta prestationsmåL 

18. Socialpsyltiatri dag +431 tkr 
Verksamheten redovisar ett överskott om 4 31 tla då bemanningen under året har 
varit lägre på den öppna verksamheten Källan. Detta beror på en vakant 0,5 
tjänst samt att vikarier vid ordinarie personals frånvaro har tillsatts sparsamt. 
Semestervikarier har inte heller behövt tillsättas i planerad utsträckning. 

19. Personlig assistans LSS + 121 tkr 
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Verksamheten redovisar lägre kostnader for personal men högre 
verksamhetskostnader. Sammantaget redovisar verksamheten ett överskott om 
121 tkr. 

20. Personlig assistans med assistansersättning -1 214 tln· 
Verksamheten har ökade kostnader for ärende med utökat beslut, högre 
kostnader for några befintliga men eforändrade ärenden, samt kostnader for 
ärenden som övergått i privat regi och där kommunen har betalningsansvar for 
de 20 forsta timmarna vmje vecka. Sammantaget redovisar verksamheten ett 
underskott om l 214 tla. 

21. Sjövägen- boende LSS +1593 tkr 
Verksamheten redovisar ett överskott om l 593 tla. Det beror på att 
personaltätheten har minskats dagtid på vardagar, tirnarrställd personal riktad 
mot enskild brukare sju dagar i veckan är borttagen och timvikmietjänster är 
omvandlade till tillsvidareanställning. Det medför en högre kvalitet i 
verksamheten samtidigt som extrapersonal inte behöver kallas in i samrna 
utsträckning som tidigare. I verksamhetens budget for 2014 rymdes också två 
enhetschefer om vardera 50 procent då utgången av 2013 såg ut så och 
beräknades så for 2014. För 2014 har enbart en enhetschefstjänst om 50 procent 
belastat verksamheten. 

22. Lindegårdsvägen - boende LSS + 169 tkr 
Verksamheten redovisar lägre kostnader for personal då en tjänst efter 
pensionsavgång inte direkt tillsattes. Under perioden som motsvarade cirka fem 
månader användes istället timanställda som ersättare vilket medfor en lägre 
kostnad. Verksamheten har också haft längre sjukslaivningar vilket också ersatts 
med timvikarier. Kostnaden for transporter har under året varit lägre då nytt 
leasingavtal tecknats. 

23. Handläggning handikappomsorg +466 tkr 
Verksamheten redovisar lägre kostnader än budgeterat då tjänsten som 
resurshandläggare/kontaktsekreterare inte tillsatts. 

24. LSS-boende externt -931 tkr 
Verksamheten redovisar ett underskott om 931 tla. Vid budgetö ganblick for 
2014 gjordes bedömningen att alla köpta platser skulle avslutas under bö1jan av 
året. Hemflyttningen till kommunens nyöppnade gruppboende Dalvägen tog 
längre tid än beräknat och forde med sig högre kostnader. I utgången av året 
köps fortfarande en plats. 

25. Korttidsboende Ekan LSS -90 tkr 
Verksamhetenprognostiserarett underskott som beror på ökade 
personalkostnader till foljd av att extra insatser periodvis behöver sättas in for 
vissa barn som vistas i verksamheten. De ökade personalkostnaderna beror 
också på många sjukslaivningar samt övertidsersättning. Den högre kostnaden 
beror också till del på att ordinarie personal får täcka vid forstärlming, 
rekrytering av vikmier pågår. I verksamheten finns också högre kostnader för 
livsmedel och apoteksvaror. 

26. Daglig verksamhet LSS -112 tkr 
Verksamheten har tmder året haft höga kostnader för bland annat reparation av 
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fönster efter skadegörelse, inköp av tvätt- och diskmaskin samt inköp och 
installation av dön-öppnare. Kostnaderna har under året valit högre än budgeterat 
då extra personalinsatser behövt göras kring bmkare samt får personal som har 
facldigt uppdrag. Kostnader får personalärenden finns också. 
Socialförvaltningen har från och med l september övertagit cafeet i 
kommunhuset För detta har en utökning med en tjänst om 50 procent gjorts. 
V erksamhetema redovisar sammantaget ett underskott. 

27. Avlösarservice i hemmet +458 tkr 
Behovet av avlösarservice har inte varit lika stort som budgeterat vilket medfår 
att verksamheten redovisar ett överskott. 

28. Förlängd skolbarnomsorg +206 tkr 
Antalet platser får skolbarnomsorg som köps internt av skolförvaltningen är 
lägre än budgeterat. Verksamheten redovisar ett överskott om 206 tkr. 

29. Färdtjänst +660 tkr 
Verksamheten redovisar ett överskott om 660 tlcr. Överskottet beror till stor del 
på en återbetalning från färdtjänstentreprenören då ett får högt plis debiterats får 
resor. En trend med något minskande resande syns. 

30. Riksfärdtjänst +147 tkr 
Kostnaden får riksfärdtjänst minskar. Anledningen till detta är att kommunen 
har ett generöst reglemente får färdtjänst vilket medfår fåne resor som 
riksfärdtjänst och därmed också en lägre kostnad. 

31. Myndighetsenhetens kansli +237 tkr 
Verksamheten redovisar ett överskott om 23 7 tkr vilket beror på att öv1iga 
verksamhetskostnader ej fårbmkats i budgeterad utsträclrning. Då 
organisationsfårändring genomfårdes under 2014 avser det redovisade 
överskottet här att täcka ökade kostnader får kansliet får stöd och behandling. 

32. Kansli stöd och behandling -164 tkr 
Verksamheten redovisar ett underskott om 164 tkr. Kostnaderna är högre får 
övriga verksamhetskostnader men även får löner. Då organisationsfårändring 
genomfårdes under 2014 avser det redovisade överskottet här att täcka ökade 
kostnader får kansliet får stöd och behandling. 

33. Handläggning stöd och bistånd vuxen -419 tkr 
Verksamheten har haft högre kostnader får personal då socionomkonsulter hyrts 
in under längre pelioder. Kostnaden får anställd personal är också högre än 
budgeterat. Sammantaget redovisar verksamheten ett underskott om 419 tkr. 

34. Institutionsvård vuxna -2 549 tkr 
Verksamheten redovisar ett underskott om 2 549 tkr. Antalet vårddygn som har 
köpts uppgår till 2882 dygn varav 425 med stöd av L VM. Under året har fyra 
omedelbara L VM-omhändertaganden gjorts samt 14 inledda L VM -utredningar. 
Under året har arbete gjorts med några personer med ett mycket långvarigt och 
allvarligt missbmk och där missbmket omgående utgör en fara får livet. Under 
året har organisationsförändringar gjorts vilket innebär ett tätare samarbete 
mellan öppen missbruksvård (Nakterhuset) och socialsekreterama får lnissbmk. 
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35. Handläggning stöd och bistånd BoU -388 tkr 
Verksamheten har haft högre kostnader for personal då socionomkonsulter hylis 
in under längre perioder. Kostnadema for anställd personal är lägre än 
budgeterat till foljd av att man istället anlitat konsult. Sammantaget redovisar 
verksamheten ett underskott om 388 tlcr. 

36. Institutionsvård Bo U -6 751 tkr 
Kostnadema for institutionsplaceringar av bam och unga har under året varit 
mycket högre järnfort med budgeterat och med utfall foregående år. Under året 
har dyra placeringar genomfolis, bland annat en placering av minderårigt bam. 
Under året har också utredningsplatser for flerbamsfarniljer köpts. 

37. Familjehem 0-20 år, extern regi +2 033 tkr 
Verksamheten redovisar ett överskott då familjehem inte använts i budgeterad 
utsträckning. Istället for familjehem har institutionsplaceringar genomfarts. 

38. Behandlingsa){tiviteter öppenvård unga -557 tkr 
Kostnaden for öppenvård är högre än budgeterat då fler öppenvårdsplaceringar 
genomfolis. 

39. Kontaktfamilj BoU SoL -540 tkr 
Kostnadema for kontaktfamiljer har överstigit budget. Behovet av 
kontaktfamiljer har ökat då kommunen satsar på hemmaplanslösningar for att 
forbättra uppväxtmiljön for bamen. 

40. Handläggning kontaktperson SoL +288 tkr 
Verksamheten redovisar lägre kostnader än budgeterat då tjänsten som 
resurshandläggare/lcontaktselaeterare inte tillsatts. 

41. Individuellt behovsprövad öppenvård (Biskops-Arnö) +756 tkr 
Verksamheten har sålt platser till andm kommuner i högre utsträclming än 
budgeterat vilket medfort högre intäkter om cirka 640 tkr. I samband med fler 
antal elever än budgeterat redovisar också verksamheten högre kostnader för 
övrigt såsom livsmedel och fOrbmkningsmaterial. 

42. Familjebehandling -430 tkr 
Verksamheten redovisar högre kostnader for personal då 50 procent av 
enhetschefstjänsten inte var budgeterad. Kostnaden for familjelägret blev också 
dyrare än beräknat. 

43. Förebyggande arbete barn och unga- Bålstapolarna -240tkr 
Verksamheten redovisar högre kostnader for personal i form av ungdornar som 
är anställda som polare. Kostnader för bil, utbildningsdagar samt 
forbmkningsinventarier såsom ldäder var också högre än budgeterat. 

44. Handläggning försörjningsstöd -252 tkr 
Verksamheten redovisar ett underskott på gmnd av personalrelcryteringar samt 
att socionomkonsulter hylis in pe1iodvis. 

45 . Försörjningsstöd -1 025 tkr 
Verksamheten redovisar ett underskott om l 025 tkr. Antalet hushåll med 
forsö1jningsstöd var under året 286 stycken (457 personer). År 2013 var 
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motsvarande siffror 270 hushåll (443 personer). En god arbetsmarknad finns i 
och kling kommunen vilket medfor en låg arbetslöshet. Kostnaderna for 
forsö1jningsstöd låg över en miljon i snitt årets fyra forsta månader. Under andra 
halvan av året sjönk forsö1jningsstödet till cirka 900 tkr per månad. Arbetet har 
under året organiserats om så att man får ett bättre fokus på handläggningen av 
forsörjningsstöd. Verksamheten har också arbetat med att utveclda sitt eget 
arbete i att arbeta med personer som är sjuksicrivna lång tid vilka lever lång tid 
på forsörjningsstöd. 

46. Boende ensamkommande -245 tkr 
Ett underskott redovisas då verksamheten vid ingången av året inte var 
budgeterad. Kostnaderna som redovisas avser dliftskostnader for delar av 
boendet som inte täcks av statsbidrag. 

47. Arbetsmarknadsåtgärder + 196 tkr 
Verksamheten redovisar ett överskott då en besparing motsvarande 0,5 
årsarbetare har genomfarts. 

10.3 Investeringsredovisning 

T kr 
Bokslut Budget Bokslut Budget-

2013 2014 2014 avvikelse 

Socialchefens kansli -5 -200 o 200 

Myndighetsenheten -240 -300 -198 102 

Hemtjänst -8 -610 o 610 

Korttidsboende äldre -138 -300 -21 279 

Äldreboende - Pornona Hus 4 o -40 -12 28 

Hemsjukvård -31 -130 -12 118 

Rehab -1 091 -130 o 130 

Fotvård o -30 -28 2 

Äldreboende - solängen -1 559 o -48 -48 

Personlig assistans o -20 o 20 

Socialpsykiatri -48 o o o 
Korttidsboende Ekan, LSS -14 -80 -38 42 

Dalvägen - boende LSS o -430 -315 115 

Sjövägen - boende LSS -44 -490 -235 255 

Lindegårdsvägen - boende LSS o -60 -60 o 
Daglig verksamhet, LSS -218 o o o 
Stöd- och behandlingsenheten o -75 -55 20 

Familjerådgivning -22 o o o 
Boende ensamkommande flyktingbarn o o -55 -55 

Summa -3 418 -2 895 -1 077 1 818 

10.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

l. Socialchefens kansli 

Not 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Förvaltningen genomforde inte investelingen då det planerade äldrecentret inte 
öppnades. 
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2. Myndighetsenheten 
Inventarier till arbetsplatser på enheten, samt utbyte av enhetens datorer i 
samband med IT -upp gradering. 

3. Hemtjänst 
Budget for inventmier till ny verksamhetslokal, samt nyckelgörnmor. Inget av 
investeringsbudgeten for hemtjänst är forbrukad. Anledningen till att nyckelfri 
hantering inte info1is under år 2014 är att verksamheten istället kornmer att 
infora ett helhetskoncept där nyckelfri hantering sker i systemet TES där även 
planering och ruttoptimering sker. Detta kornmer att implementeras under 2015. 
Hemtjänsten har inte växt i den omfattning som man budgeterade vilket innebär 
att nya möbler inte har varit aktuellt då verksamheten ryms i befmtliga lokaler. 

4. Korttidsboende äldre 
Inventarier till nya kmitidsboendet. Då korttidsboendet inte bytte lokaler har få 
inventarier köpts in. 

5.Hemsjukvård 
Inventarier samt datorer till ny arbetsplats inom hemsjukvården. Den nya 
lokalen for hemsjukvård har under året blivit forsenad varfor l 00 tkr avseende 
möbler ska amforas till år 2015. 

6.Rehab 
Inventmier samt datorer till ny arbetsplats inom rehab. Den nya lokalen for 
rehab har under året blivit forsenad varfår l 00 tkr avseende möbler ska omföras 
till år 2015. 

?.Fotvård 
Mobil fotvårdsutrustning har under året köpts in. 

8. Äldreboende - Solängen 
Inventmier till öppnandet av Solängen. 

9.Korttidsboende Ekan, LSS 
Inventarier till kolitids boendet. 

l O. Dalvägen - boende LSS 
Inventarier till nybyggd LSS-bostad. Kostnaderna for inventarier blev 115 tkr 
lägre än budgeterat. 

11. Sjövägen- boende LSS 
Inventarier till nybyggd LSS-bostad. Kostnaderna för inventmier blev 255 tkr 
lägre än budgeterat. 

12. Lindegårdsvägen - boende LSS 
Inventarier till verksamheten. 

13 . Stöd- och behandlingsenheten 
Utbyte av enhetens datorer. 

14. Boende ensamkommande flyktingbarn 
Inventmier till nybyggt HVB-hem for ensamkommande flylctingbarn. 
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2015-02-17 

Justering av budget angående hyra och el på ungdomsboendet 
Bålstavägen 29 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Vår beteckning 

SN nr 2015.369 

l. Socialnämnden beslutar att juste1ing görs i budget från avdelningen stöd får 
vuxna till avdelningen barn, unga och familj verksamhet med 548 tkr. 

Ärendebeskrivning 
Vi föreslår att nämnden fattar beslut om att en justering görs från avdelningen 
stöd får vuxna till avdelningen barn, unga och familj inom socialnämndens 
verksamhetsområde 

Förvaltningens bedömning 
Detta får att underlätta handläggningen och fårbättra 
behandlingsfårutsättningarna får de ungdomar som får beviljat särskilt bistånd i 
form av boende på Bålstavägen 29 önskar vi att kostnaden får beslutet ligger 
samlat på samma kostnadsställe. Därrår föreslår vi nämnden om att fatta beslut 
om att en justering görs mellan de båda avdelningarna inom socialnämnden 
enligt ovan. 

Beslut expedieras till 
Ekonomikontoret 
Ekonomiadministratör 

A delningschef f Socialchef 



Förslag till beslut 1(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-01-14 
Vår beteckning 

SN2014/43 nr 2015.100 

Socialnämnden 
Socialförvaltningen 
Hanna Elmeskog, Närvårdskoordinator 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

(( 

!lHtt~ f 
Yttrande över motion O-vision - Ingen ung utan arbete 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden anser motionen fårdigbehandlad med hänvisning till de 
omständigheter/fakta som förvaltningen inhämtat gällande motionen O
vision - Ingen ung utan arbete och överlämnar svaret till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har fått i uppdrag från Kommunstyrelsen att yttra sig 
angående motion O-vision- ingen ung utan arbete från Centerpartiet i Håbo. 
Motionärer; Lisbeth Bolin (C), Göran Eriksson (C) och Nihad Hodzic (C). 

Ärendebeskrivning 
I Håbo kommun finns det cirka 100 ungdomar i åldrarna 16-19 år som 
varken arbetar eller studerar. Det är en relativt hög andel i jämförelse med 
andra kommuner i Uppsala län. Endast 65 % av kommunens 20 åringar har 
en fullföljd gymnasietutbildning. I länet bedöms motsvarigheten vara 74 %. 
Andelen ungdomar som avslutar grundskolan och har behörighet att söka till 
gymnasieskolan är attjärnfåra med länet. 

Utbildning är i många avseenden en forutsättning får att nå 
arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten i kommunen är hö g och ett 
tydligt samband finns mellan utbildningsnivå och arbetslöshet. 

Håbo kommun har under år 2014 deltagit i fårstudien "För en inlduderande 
arbetsmarimad i Uppsala län". Förstudien har finansierats med hjälp av 
medel från Europeiska socialfonden (ESF). Regionfårbundet i Uppsala har 
lett fårstudien med delaktighet från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Samordningsfårbundet i Uppsala län samt länets kommuner. Förstudien 
syftar till att kartlägga vilka hinder och svårigheter som finns att nå 
arbetsmarimaden i Uppsala län. Prioriterade målgrupper har varit unga, 
nyanlända flyktingar, långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. 
Från och med våren 2015 kommer det finnas möjlighet att ansöka om 
projektmedel från socialfonden får att genomfåra lokala projekt. Ett 
prioriterat område är unga som varken studerar eller arbetar och avslutar 
gymnasiet utan fullständig utbildning. 

Förvaltningens bedömning 
Utifrån motionärernas redogörelse om andelen ungdomar som varken 
arbetar eller studerar samt kommunens relativt höga nivå av ungdomar som 
avslutar gymnasiet utan fullständiga betyg finns det ett uttalat behov av att 
fler ungdomar fortsätter i utbildning och/eller når sysselsättning. Genom att 
ansöka om projektmedel ESF kan det ges goda fårutsättningar att bedriva 



Förslag till beslut 2(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-01-14 
Vår beteckning 

SN20 14/43 nr 2015.1 00 

projekt lokalt i samverkan mellan barn- och utbildningsforvaltningen och 
socialforvaltningens verksamheter for målgruppen. 
Förvaltningarna samverkar genom olika insatser, bland annat genom 
elevsociala team i grundskolan årskurs 7-9. Teamen arbetar med 
uppsökande verksamhet för att nå de ungdomar som riskerar att inte fullfolja 
grundskolan. Resultatet av de elevsociala teamens arbete kan påvisas i den 
höga andel behöriga elever i årskurs 9 infor gymnasiestudier. Dialog mellan 
forvaltningarna har forts i avseende att få en helhetsbild av rådande situation 
gällande unga som avslutar gymnasiet i fortid. 

Håbo kommuns övergripande mål: 

• "Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga forutsättningar for 
personlig utveclding och lärande" 

Och socialforvaltningens mål: 

• "Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer 
ska stödet till barn och unga utvecldas" 

Ger tydliga direktiv om ett forbättrat samarbete mellan socialforvaltningen 
och barn- och utbildningsforvaltningens verksamhetornråden. 

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att yttra sig utifrån deras 
uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Motion O-vision- Ingen ung utan arbete daterat 2014-06-03 SN2014/43 
m 2014.3201 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Hanna Elmeskog 
Närvårdskoordinator 

J(. 

Yvonne Sturesson-Ljungblad 
A v delningschef stöd till familj er 
barn och unga 



Förslag till beslut 1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-02-16 
Vår beteckning 

SN2014/44 nr 2015.354 

Socialnämnden 
Socialförvaltningen 
Lena Fertig, Administrativ controller 
/nämndsekreterare 
0171-525 06 
lena.fertig@habo.se 

Reviderad delegationsförteckning för socialnämnden 

Förslag till beslut 

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

2. Socialnämnden beslutar att delegationsfårteclmingen gäller från och med 
2015-03-01 och tills vidare. 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2014-12-16 § 142 om ny delegationsfårteclming för nya 
socialnämnden, mandatperioden 2015-2018. Förvaltningen ser nu behov av att 
göra följande ändringar: 

················-·---······-···-··----·-·-·--·-·············--··-n·--·---···-··--·---···--··-·····- -·-··---·-····---··-·---····---·-···-----·-··-·····-···-··------······-·-···, 
~eslut om att inleda utredning Nuvarande delegat enhetschef, barn och ungdom - l 
{under 18 år) ändras till seniorhandläggare, barn och ungdom ! 
1
--------···················--·--·------·-··-... ·-·-----·-l-···---·-··-········-··-··-·····--·····················-·-······---··----·······-·-·----···--··-··-·······-·--···-·---·-···-; 
!Beslut om att utredning inte ska Nuvarande delegat enhetschef, barn och ungdom- l 

~~~1~ge;!_~~:~~(~~~~tJ~;;~~in~ ... 1- ~n~~~~-~ ti~l~~:i:~~~:~~~~~:re, ~:~n :ch-~ngd~~--~ 
!Beslut om att avsluta utredmng 1 Nuvarande delegat enhetschef, bam och ungdom- l 
lutan åtgärd (barn) J ändras till seniorhandläggare, barn och ungdom l 
,-·- ···----····---······-·--·--····-··-··--············-·-·---············--····---··-····-· ... ---···----·--·-·-···-·---·-----·····-·---·-·····-········ ... ·-···-··-·-··--··--···-----, 
!Förlängning av utredningstid i ! Nuvarande delegat avdelningschef - , 

l~_r._enden_~~:tp-~~~r b1l:~~----------L~l2_~~~ till. _~~~!schef _________________________ ........ ·-·-··-···--·--·--·-·-····-·-1 

Att inleda, inte inleda och avsluta utredning utan åtgärd bör delegationen flyttas 
från enhetscheftill istället seniorhandläggare. Detta får att få en mer administrativ 
effektivitet på grund av att seniorhandläggaren har ett övergtipande ansvar lcring 
handläggningen av utredningarna. 

Om förvaltningen vid behov nödgas behöva gå över utredn~gstiden ska anstånd 
ansökas hos Inspektionen får vård- och omsorg, IVO. Nu ligger delegationen på 
avdelningschef, vilket inte är administrativt effektivt. Förvaltningen föreslår 
därfår att delegaten ändras till enhetschef. 

Beslutsunderlag 
- Delegationsfårteclming, daterad 2015-02-16, nr SN 2015.353. 

13eslut expedieras till 
Alla verksamheter tillhörande socialnämnden 

C)l 
--------------- ----------~-------------------------------------
Lena Pertig 
Administrativ controller 
/nämndselcreterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 



~ ~ 
o 

HABO 
KOMMUN 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Datum 
2014-12-16 

Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 

12 

Vår beteckning 

SN 2014/44 nr 2014.3462 

!Beslut om att underrätta försäkringskassa om att l l Socialsekreterare l 1
\ 

1 

r ämnden ska uppbära folkpension och barntillägg l l Resurshandläggare Barn och 

1 l ungdom 1 . 

:om-det fi~s synnerliga skäl, får und~~håii~·=·;tödet [18 kap··· 19 § SB 1 Socialnämnden ---···- ··--·-- JO~ fullmakt·i~t~··lä~·~;·-;:~--~ård~:;;:d~haV:~~~---~ch ---1 
!På framställan av socialnämnden betalas ut till ~ 

1 

l Famet är placerat i familjehem eller HVB ska 1 

inågon annan lämplig person eller till nämnden att l pnderhållsstödet utbetalas till nämnden som del av 1 

!~~Yä!ld~_~fö~~~~~~- bå,_S,_t,~ :__________________ ··-········ _____ ........ _ ····--- ... ·····--- ··- ······-·--···· _1_ ..... _____________ ......................... ····--·-····-- .... .Jl.~.'?..S!!J:~-~~El.~: .......... __ ........................ -.................................. -............ _ .... -........... j 
!Underrätte~se till försäkringskass~n o~ a~ barn 2 § för~rdni~gen om 1 Socialsekret:rare l l \ 
!med bamb1drag och/eller underhallsstod aterflyttat l nderhallsstod l Resurshandlaggate Barn och j ! 
\!~_!lEoför~!~~~--- .... ___ ... _ _ ----·-·· _ -·-- ---· ___ .. ! ungdom ··--...... _____ _l_ ............ - ........ - ... -........ _. _______________ .... ____ ., __ ............ ___ 1 

!Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 kap. l § 2 st. SoL och 6 kap 2\ Enhetschef !Gäller både placeringar enligt SoL och L VU. 

11 .. ~ å~_ o~h Xår_:v.:år4. i __ ~!!. ~!:?:!l~~--~~ll1.!E .. 9:et eg!l:.~-----·. § __ S_o~ ._. .. _ .. ···--· ____ .............. ·-·---... L ....... ·------· .. ____ ................ _ ............. ----······-···· ............ _____________ ............. ___ ......................... --............................ _._ .................. _ ........ ........... ) 

~~~~;~~~---+------------- -
· ~nledd utredning ska läggas ned (under 18 år) l l _l i 

~~~~~!.?~~-~fr~~Y.~!~!i.:;!.~~~I!lg:_~!~!i"}~g~!~I~-~~2:..:.:I!..!.}~~P ..... ~ ..... § .... §..'?.(=:==-· ...... J .~:.?."~.~!.~~l.:.~L~.~!? .. '?..~~ ... ~i.~?~ ..... = .... J.:~~=~-~--~~~~~=-==:.:=~ ... ~=~--==~=~- ---.... . ....... -~~---=~~-~-1 
jFörlängning av utredningstid i ärenden som rör 111 kap 2 § SoL j Avdelningschef 1 J 

~-a~ . . ......... .... . . ... ............. .............. ............... .. . .. .............. ·,:..... .... .... . ... ...... ... . . .. . . . . ..................................... ! ............................................................................... .......................................................................... !... .............. --.............................................. -....................... .................................................... -- ................... .J 
JBeslut om anmälan till överförmyndaren om 5 kap 3 § SoP 1 Socialselaeterare l 
iförhållanden beträffande. förvaltningen av l l 

~;:~:!E;:o~=~v ~y-- --Fi)z§SOF --.... ·----~-Social·s-~kre~;~~--- ·r--~-----~ 
r .......................... .. -~ .... ~ ...................................................................................................... , ... ____ ,, ______ ,,_ ... , ........ _, ___ ......... I ................................................................................................... , .... _, ................................... J ...... ,_ .. , ......... , .... __ ,,_,,_,,,,_, .. , ................................................. , .... _, ___ , ....... ,_ .................................................................................... _ ........................... - .... ___ , .................................................. ,,,,,,,,,_, ............. 4 

!Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 13 § 2 st. pass-förordningen l EnhetschefBarn och ungdom l l 
~~-<l:?.: .. :V.:~rdp_~~~~~Y.<'l:~.~!:?:~ ... ?.:?:.~~giy~nd~-----.. --.--.... - ......... J ........................................................................ _ .......... ______ ...... - .... ·-"!-·------...... ___ .... _ ... _ ........................ _ .. _____ ................... j ............ --...................................................................... .... ________ ............ -... -....... ·---·-····· .. ·-\ 

~~~~~~~~~;~~~~~~;;;_;:~(;~:~~::.am oc~----l~:~~~---~~~-~--......... ____ _J E~etsc~ef ~a:_och-~gd:: ______ _j ___ ............... _________ .......... ·--·-·-.... - .... ·-------..................... \ 
IAnsöka om överflyttning av vårdnaden när barnet 6 kap. 8 § SoL i Biståndsutskottet l · 

ar varit placerat i samma familjehem under tre år 6 kap . 8 § FB 'l 1 : 

f.r..~!l:...~-~! .. ~.t:! ... P.!~-~-~!_1-_gen_ veE_~stä.!_l_~~~ ...................................................... --·i-----·-·----.... ·---··-............ ____ ........ _. __ ........ - .............................. ____ ........................................................ - ..... b ............................... -......................................................................................................... ________ ... .. ................................. 1 

!Ansöka hos CSN om studiehjälp för en omyndig .

1

2 kap 33 § l Avdelningschef 1oeslut i frågan fattas av CSN, och det måste ligga 1 

\studerande att betalas ut till en socialnämnd eller Studiestöds- l Isärskilda skäl till grund för socialnämndens 1 

!någon annan för att användas till den omyndiges förordningen ansökan. l 
~~~i!9ning och uppehälle. _... . _ _j ______ .. _______ .... _____ .................. -1 ...... _________ ..... . ...... !:.. ... _. ____ .............. --.. ---------- ' 

---



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 
Socialförvaltningen 

Förslag till beslut 
Datum 

2015-02-10 

(( 

1 (1) 

Vår beteckning 

SN nr 2015.315 

Göran Lidström, Avdelningschef 
0171-527 81 
goran.lidstrom@habo.se fl itUlv ? 

Riktlinjer högsta godtagbara boendekostnad - försörjningsstöd. 

Förslag till beslut 
l. Socialnämnden godkänner förvaltningens fårslag att tillämpa 
Försäkringskassans föreskrifter (FK.FS 2014:9) 
om genomsnittlig och högsta godtagbara boendekostnad "Övriga 
kommuner" får 2015 samt att årligen följa föreskriften uppdatering och 
tillämpa detta vid beräkning av fårsöijningsstöd. 

Sammanfattning 

Vid beräkning av rätten till ekonomiskt bistånd tillämpa FKKS 2014:9 
föreskrifter vid beräkning av högsta godtagbara boendekostnad. 

Ärendebeskrivning 
Riktlinjen högsta godtagbara boendekostnad är fastställd 2012 och den 
behöver nu uppdateras så att vi följer kostnadsutvecldingen får bostäder 
över tid så att handläggningen blir rättssäker. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att vi anpassar oss till Försäkringskassans 
fårfattning FK.FS 2014:9 samt att vi uppdaterar riktlinjen årsvis i enlighet 
med kostandsutvecldingen i FK:s föreskrifter. 

Beslutsunderlag 
Se bilaga 

Beslut expedieras till 
Avdelningschef socialtjänst. 

' .c~.( <) 
~~/(_~ 

---oö~a~f.iCi81~~ö:m---------------------------------------· 

A ~d€lningschef 
Thomas Brandeli 
Socialchef 

3Y. 



UTREDNING 1(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2015-02-17 

Vår beteckning 
SN nr 2015.361 

Socialförvaltningen 
Myndighetsenheten 
Göran Lidström, Avdelningschef 
0171-527 81 
goran.lidstrom@habo.se 

Högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd 

Sedan 2012 använder förvaltningen bilaga l, vid beräkning av ekonomiskt bistånd och högsta 
godtagbara boendekostnad. Vi har tidigare räknat upp den med två procent men anser nu att den 
bör anpassas till fårsäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara 
bostadskostnad får 2015, se bilaga 2. 

Förvaltningen föreslår att vi årligen följer de fårändringar som sker i fårsäkringskassans 
föreskrifter om genomsnittlig och högsta boendekostnad får respektive år och uppdaterar Håbo 
kommuns riktlinje. 

I alla ärenden ska en individuell bedömning göras och vid boende i nyproduktion kan 
Storstockholms högsta boendekostnad accepteras under en övergångstid. Förvaltningens arbete 
ska följa Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd får(SOSFS 2013:1). 

Övriga kommuner 
l- 2 vuxna 

l - 2 vuxna och l barn 
l - 2 vuxna och 2 barn 

l - 2 vuxna och 3 barn 

l - 2 vuxna och fler än 3 barn 

Bilaga l. 

6 750 
8 075 
10 100 
12 625 
12 625 + 2 025 per barn utöver 3 . 

Bilaga till Håbo kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd: Boendekostnad SN 2012/14 
nr 2012.659 

Vid skälighetsbedömningen av boendekostnad i ärenden rörande ekonomiskt bistånd är nedanstående 
boendekostnader de högst godtagbara inom riktlinjema: 

1-2 vuxna 6 050 leronor per månad 

1-2 vuxna+ l bam 6 600 honor per månad 

1-2 vuxna + 2 bam 7 800 honor per månad 

1-2 vuxna+ 3 bam 8 700 honor per månad 

För 1-2 vuxna gäller enligt riktlinjema får ekonomiskt bistånd att rimlig lägenhetsstorlek normalt är 
ett rum och kök. I högsta godtagbara boendekostnad har dock inrälmats möjlighet till boende i två 
rum och kök, vilket beror på bristen på små lägenheter inom kommunen. 

Om det får en eller två vuxna, som bor i två mm och kök, i det enskilda fallet bedöms möjligt att 
byta till en mindre och billigare lägenhet, ska de uppmanas att göra det får att minska sitt 
bistånds behov. Detta gäller oavsett om hyran i den stön·e lägenheten ryms inom högsta godtagbara 
hyra. 



UTREDNING 2(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2015-02-17 

Vår beteckning 

SN nr 2015.361 

Om behovet av forsärjningsstöd kan antas bli lcmtvmigt (högst 3 månader) kan bistånd lämnas även i 
de fall bostadskostnaden bedöms som alltfor hög. Vid långvarigt behov ska möjligheten att byta 
bostad undersökas. Hänsyn ska då tas till bamets situation med tanke på skolgång och kamrater. 

Om familjen inte medverkar till detta, ska bistånd utgå endast till skälig bostadskostnad. Som en del i 
boendekostanden rälenas TV:s basutbud. 

Observera vid beräkning av faletisk hyra, att kostnader for medlemskap i hyresgästforening och 
kostnader for parlce1ingsplats/garage kan vara ffirälmade i beloppet på hyresavin. Sådana kostnader 
ska nmmalt dras av. 

Förseningsavgift kan vara en godkänd utgift om orsaken att avgiften uppkommit härrör från 
socialforvaltningens handläggning i ärendet. 

Siffroma är baserade på hyresnivån inom kommunen år 2012. 

Bilaga 2. 

Försäkringskassans författningssamling ISSN 1652-8735 

FKFS 2014:9 Utkom från trycket den 2 december 2014 

Försäkringskassans föreskrifter 
om genomsnittlig och högsta godtagbara 
bostadskostnad för år 2015 
l Senaste forfattning i ämnet 2013:14. 

beslutade den 26 november 2014. 
Med stöd av 13 kap. l § l fårordningen (1995:239) om f"årmåner till totalfårsvarspliktiga och 4 § 4 
bostadsbidragsfårordningen (1993:739) fåreskriver Försäkringskassan fåljande. 
l § Denna fårfattning tillämpas vid beräkning av bostadskostnad i samband med bestämmande av 
l . familjebidrag i f01m av bostadsbidrag enligt fårordningen (1995:239) om fårmåner till totalfårsvarspliktiga, 
2. bostadsbidrag enligt 93-98 kap. socialfårsäkringsbalken. 
2 § Bostadskostnaden enligt 3 och 4 §§ Riksfårsäkringsverkets 
fåre-slaifter (RFFS 1995: lO) om familjebidrag anses som skälig 
om den inte överstiger fåljande belopp. 

Högsta godtagbara kostnad Ia·onor per månad 
Storstockholm 
l- 2 vuxna 

l - 2 vuxna och l barn 

l - 2 vuxna och 2 b am 

l - 2 vuxna och 3 barn 

l - 2 vuxna och fler än 3 bam 

Storgöteborg 
l- 2 vuxna 

l - 2 vuxna och l barn 

l - 2 vuxna och 2 bam 

l - 2 vuxna och 3 barn 

l - 2 vuxna och fler än 3 bam 

8 375 
10 375 
12 925 
15 975 
15 975 + 2 550 per bam utöver 
3 

7 750 
9 575 
11 950 
14 075 
14075 + 2 375 per bam utöver 
3 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommuner med fler än 75 000 invånare 
l- 2 vuxna 7 075 
l - 2 vuxna och l barn 8 800 
l - 2 vuxna och 2 barn l O 87 5 
l - 2 vuxna och 3 barn 13 275 

UTREDNING 
Datum 
2015-02-17 

l - 2 vuxna och fler än 3 barn 13 275 + 2 075 per barn utöver 
3 

Övriga kommuner 
l- 2 vuxna 

l - 2 vuxna och l barn 

l - 2 vuxna och 2 barn 

l - 2 vuxna och 3 barn 

l - 2 vuxna och fler än 3 barn 
3 § Bostadskostnaden bestäms 

6 750 
8 075 
10 100 
12 625 
12 625 + 2 025 per barn utöver 3 . 

3(3) 

Vår beteckning 
SN nr 2015.361 

l. som den totalforsvarsplilctiges andel i foräldrarnas bostadskostnad enligt 7 § Riksforsäkringsverkets foreskrifter 
(RFFS 199 5: l O) om familj e bidrag och 
2. enligt 19 § Riksforsäkringsverkets foreskrifter (RFFS 1998:9) 
om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och 
familjebidrag i form av bostadsbidrag med stöd av foljande 
belopp. 
Genomsnittlig kostnad 
per månad 
Storstoclcholm 
1-2 vuxna 

l - 2 vuxna och l barn 

l - 2 vuxna och 2 barn 

l - 2 vuxna och 3 barn 

l - 2 vuxna och fler än 3 barn 

Storgöteborg 
l- 2 vuxna 

l - 2 vuxna och l barn 

l - 2 vuxna och 2 barn 

l - 2 vuxna och 3 barn 

l - 2 vuxna och fler än 3 barn 

5 975 
7 050 
8 650 
10 825 
l O 825 + l 600 per barn utöver 
3 

5 500 
6 700 
8 225 
10 175 
lO 175 + l 525 per barn utöver 
3 

Kommuner med fler än 75 000 invånare 
l - 2 vuxna 5 225 
l- 2 vuxna och l barn 6 350 
l - 2 vuxna och 2 barn 7 825 
l- 2 vuxna och 3 barn 9 650 
l - 2 vuxna och fler än 3 barn 
Övriga kommuner 
l- 2 vuxna 

l - 2 vuxna och l barn 

l - 2 vuxna och 2 barn 

l - 2 vuxna och 3 barn 

l - 2 vuxna och fler än 3 barn 

9 650 + l 475 per barn utöver 3 

4 725 
5 975 
7 150 
8 700 
8 700 +l 175 per barn utöver 3 



FÖRTECKNING 1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-02-19 
Vår beteckning 

SN2015/1 nr 2015.395 

Socialnämnden 
Socialförvaltningen 
Lena Fertfg, Administrativ controller 
/nämnd sekreterare 
0171-525 06 
lena.fertig@habo.se 

Redovisning av anmälningsärenden 

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

Beslutsunderlag 
- Förteckning över anmälningsärenden, m 2015.395. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar redovisad handling och lägger fårteckningen till 
akten. 

\ r'· l \ . 
___ L __ :\tl_J_ ____________________ _ 
Lena'-Pertig 
Administrativ controller 
/nämndselaeterare 



Redovisning av inkomna handlingar till socialnämnden 

2015-02-25 

!Naieriil _________________________ ______ _____ ____________ _ 

In 
Beslut om tidplan for mål - och budgetarbetet inför år 2016, 
Kommunstyrelsen 

---slut---

SN 2015/1 nr 2015.395 

2015.349 
2015/16 SN 
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