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Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

Kl. 18:00, Skoldostenummet, Kommunhuset, Bålsta 

Liselotte Grahn Elg (M), ordfårande 
Per-OlofThorsbeck (S) 
Farid Chibout (Båp) 

Bo Johnson (M) 
Britt-Marie Dväring (S) 

Thomas Brandell, socialchef 
Lena Fe1tig, nämndsekreterare 

Per-OlofThorsbeck (S) 

20 14-12-W, Skoklosterrummet 

§§ 141-142 - omedelbar justering 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

Vård- och omsorgsnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datumfår 
anslags uppsättande 

F ärvaringsplats 
får protokollet 

Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Vård- och omsorgsnämnden, § l omedelbart justerad 

2014-12-16 

Datumfår 
2014-12-16 anslags nedtagande 

Socialförvaltningens kansli, Håbo kommun 

1\ l r ~-tr-e , 
.. \)tUM ... .... .............................. ).~ ......................................... . 

Lena Fertig U 

2015-01-08 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

§ 141 Förordnande av ledamöter i socialnämnden med kompletterande beslutanderätt 

§ 142 Delegationsfårteckning för nya socialnämnden att gälla från och med 2014-12-16 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 141 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

SN 2014/44 

Förordnande av ledamöter i socialnämnden med 
kompletterande beslutanderätt 

Sammanfattning 
Enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (L VU) och Lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av missbrukare(L VM) kan socialnämnden 
förordna om att en eller flera särskilda ledamöter får fatta vissa beslut. 

Det handlar vanligtvis om omedelbara omhändertaganden och inskränkningar i 
umgängesrätten. Det kan också vara frågan om en specifik fråga enligt social
tjänstlagen (SoL) som nmmalt skulle beslutas av biståndsutskottet Gemensamt 
får samtliga beslut av denna art är att biståndsutskottets sammanträde inte kan 
avvaktas. 

Håbo kommun har ett avtal med Uppsala kommun om att de tillhandahåller 
socialjour. Praktiskt fungerar detta genom att en lista över jourhavande 
ordfårande finns på socialjouren. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2014-12-01, nr SN 2014.3317. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att nämndens ordfårande Liselotte Grahn Elg (M) 
har kompletterande beslutanderätt enligt lagarna L VU, LVM, och SoL. 

2. Socialnämnden beslutar att Per-OlofThorsbeck (S) och Falid Chibout (Båp) 
har kompletterande beslutanderätt enligt lagarna L VU, LVM och SoL. 

3. Socialnämnden fårklarar paragrafen omedelbar justerad. 

Beslut expedieras till: 
Socialjouren 
Myndighetsenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3493 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 142 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

SN 2014/44 

Delegationsförteckning för nya socialnämnden 

Sammanfattning 
Socialnämnden har att besluta om vilka beslut inom nämndens verksam
hetsområde som ska delegeras till chefer, socialsekreterare och handläggare 
inom forvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-12-12, m SN 2014.3463. 

- Delegationsforteckning för socialnämnden, daterad 2014-12-16. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna forvaltningens forslag till 
delegationsforteckning för socialnämndens verksamhetsområde. 

2. Socialnämnden beslutar att delegationsforteckningen gäller från 
och med 2014-12-16 och tills vidare. 

3. Socialnämnden forklarar paragrafen ornedelbart justerad. 

Beslut expedieras till: 
Avdelningschefer 
Enhetschef får Stöd till vuxna 
Enhetscheffor Stöd till barn, unga och familjer 
Samtliga socialselaeterare, biståndsbedömare och LSS-handläggare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3499 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Dag och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordfårande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuse t, Bålsta 

Liselotte Grahn Elg (M), ordfårande 
Per-OlofThorsbeck (S) 
Farid Chibout (Båp) 

Bo Johnson (M) 
Britt-Marie Dväring (S) 

Thomas Brandell, socialchef 
Lena Fertig, nämndsekreterare 

Per-OlofThorsbeck (S) 

2014-12-19, Socialförvaltningens kansli 

§§ 143-148 

(~~ 
~&~(g 

Li,o!ottc Gmhn Etj\; :-::;r 
0 vJ_lli:J ..... ....... .. ............ --~\-OlofThorsbeck (S) 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum får 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
for protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 

2014-12-16 

2014-12-19 Anslaget tas ned efter 2015-01-14 

Socialfårvaltnin ~' Håbo kommun 

~b~~ 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

§ 143 Socialnämndens jourveckor/jourschema får år 2015 

§ 144 

§ 145 

§ 146 

§ 147 

§ 148 

JUSTERARE 

Närvaro- och yttranderätt 

Attesträtt och attestfårteckning inom socialnämndens verksamhetsmmåde 

Deltagande i fårrättningar under mandatperioden 

Samn1anträdesplan får socialnämnden år 2015 

Romers situation i Håbo kommun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

o/t 1 ~0 l 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 143 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

SN 2014/40 

Socialnämndens jourveckor/jourschema för år 2015 

Sammanfattning 
Förvaltningen har ett avtal med Uppsala kommun som är ansvariga får den 
socialajouren på tjänstemannanivå. Syftet med att ha en jourhavande politiker 
är att det dygnet runt måste fim1as 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 statiar måndag 00:00 och avslutas söndag klockan 24:00. 

Under kontorstid 08:00- 16:45 (oavsett vecka) ringer man i turordning till: 
l. Socialnämndens ordfårande Liselotte Grahn Elg (M) 
2. Socialnämndens ledamot Per-OlofThorsbeck (S) 
3. Socialnämndens ledamot Farid Chibout (Båp) 

Övrig tid på dygnet (kväll, natt och helg) ringer man till den som har 
jourveckan enligt schema, m 2014.3 316. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteshivelse, daterad 2014-12-01, m SN 2014.3314. 

- Jourschema, daterad 2014-12-01, m SN m 2014.3316. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att ordfårande Liselotte Grahn Elg påbörjar jourpass 
vecka l och 2, ledamot Per-OlofThorsbeck vecka 3 och ledamot Farid Chibout 
vecka 4 och 5 får mandatperioden 2014-12-16-2015-12-31. Därefter löper 
fårdelningen med Per-Olof Thorsbeck, Liselotte Grahn Elg och F arid Chibout 
året ut. 

2. Socialnämnden godkänner turordning under kontorstid. 

Beslut expedieras till 
Socialjouren i Uppsala 
Berörda ledamöter och tjänstemän 
Myndighetsenheten 
Lönekontoret 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3495 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 144 

Närvaro- och yttranderätt 

Sammanfattning 

SN 2014/40 

Socialnämnden har att besluta om närvaro- och yttranderätt vid nämndens 
sammanträden under mandatperioden. 

En nämnd får kalla en ledarnot eller en ersättare i fullmäktige, en am1an nämnd 
eller beredning, en revisor eller en revisorsersättare, en anställd hos kommunen 
eller en särskild saldcunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för 
att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får, om 
nämnden beslutar det, lätnna upplysningar men inte delta i besluten. 

En närimds sammanträden måste alltid hållas inom stängda dörrar for obehöriga 
i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekornmer sekretess
belagda uppgifter. 

Närvaro av ledamöter, ersättare och anställda ska protokollforas på protokollets 
forsta sida. Närvarouppgifter om enskilda som begärt företräde i nätnnden med 
stöd av socialtjänstlagen, ska av integritetsskäl endast protokollforas i den 
aktuella paragrafen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-28, nr SN 2014.3293 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att ge forvaltningschef, nämndselaeterare, 
avdelningschef och enhetschef i samtliga ärenden, permanent närvaro
och yttranderätt vid nämndens sammanträden under mandatperioden. 

2. Socialnätnnden beslutar att ge anställd, när ärenden de själva handlägger 
ska behandlas, närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden 
under mandatperioden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

/fl ~b l 

Nr 2014.3497 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 145 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

SN 2014/45 

Attesträtt och attestförteckning inom socialnämndens 
verksamhetsområde 

Inledning 
Kommunens attestreglemente framgår av handlingen Kodplan 2015 och 
syftet med reglementet är att fastställa de regler som ska gälla for dem som 
ska utföra de olika attestmomenten. Det åligger kommunens nämnder och 
styrelser att se till att bestämmelserna i reglementet iakttas och att 
tillämpliga attestmoment utfors . Reglementet anger bland annat att nämnd 
delegerar till förvaltningschef att besluta om attestarrter samt att nämnd 
ansvarar for att en aktuell forteckning upprätthålls över utsedda attestanter. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att socialnämnden ger socialnämndens ordförande 
attesträtt under 2015 med ansvarskodsintervallet 30000000-30000000 
( ordforande socialnämnd) kopplat till verksamhetskodsintervallet l 0830-
10840 (socialnämnd och socialnämnd jourverksamhet). 

Förvaltningen föreslår dessutom att socialnämnden ger förvaltningschefen 
attesträtt under år 2015 med ansvarskodsintervallet 30000000-31999999 
kopplat till verksamhetskodsintervallet l 0830-10840 (socialnämnd, 
socialnämnd jourverksamhet), 13800 (nämndadministration), 2251 O 
(konsumentrådgivning), 26600 (alkohol/-tobakstillstånd), 50000-57999 
(Vård och omsorg samt individ och familjeomsorg). 

Förvaltningschefen kan i sin tur besluta om attestarrter på förvaltningen. 

Aktuell attestforteclming forvaras på socialförvaltningen där det framgår 
vilka befattningshavare som har attesträtt, nanm samt beloppsgräns. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2014-12-12, m SN 2014.3477 
- Attestforteclming, SN m 2014.3475 

Beslut 

l. Socialnfum1den beslutar att ge socialnämndens ordforande attesträtt under 
år 2015 med ansvarskodsintervallet 30000000-30000000 kopplat till verk
samhetskodsintervallet l 0830-10840. 

2. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef attesträtt under år 2015 
med ansvarskodsintervallet 30000000-31999999 kopplat till verksam
hetskodsintervallet 10830-10840, 13800, 22510, 26600, 50000-57999. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsens fårvattning 
Berörda 
Förvaltningsekonom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014 .3498 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 146 SN 2014/40 

Deltagande i förrättningar under mandatperioden 

Sammanfattning 
Till socialfårvaltningens kansli kommer via e-post, ibland med brev, inbjud
ningar till olika forrättningar riktade till politiker. Med fårrättning menas 
sammankomst, konferens, föreläsning, informationsmöte, sammanträde, kurs, 
studiebesök, studieresa, eller liknande. 

Nämndens kansli vidarebefordrar inbjudningar till både ordforande och vice 
ordforande får kännedom samt for att avgöra om deltagande är aktuellt och 
värdefullt for nämnden att delta i. 

För att få rätt till arvode ska i forsta hand nämnden besluta om deltagande. 
Om tidsangivelsen i inbjudan inte kan invänta nämndens beslut, får 
ordfårande och/eller vice ordfårande godkänna deltagande. 

Efter fårrättning ska fårtroendevald dels återrapportera till nämnden och 
dels foga en kopia på inbjudan ihop med arvodesräkningen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-28, nr SN 2014.3294. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att i fårsta hand är det nämnden som ska besluta 
om/godkänna deltagande i förrättning. 

2. Socialnämnden beslutar att i andra hand får ordfårande godkänna 
deltagande i forrättning om tidsangivelsen i inbjudan inte kan invänta 
nämndens beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

4t 1~0 l 
Nr 2014.3507 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 147 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

SN 2014/40 

Sammanträdesplan för nämnd med ansvar för individärenden år 
2015 

Nya socialnämnden föreslår ändring av tiden får nämndssammanträdena till 
klockan 15:00 i stället får 14:00 och att fårmötena böljar klockan 14:00 
istället får 13:00. 

Den tidigare socialnämndens biståndsutskott beslutade 2014-11-18 § 134 om 
sammanträdestider får nya socialnämnden år 2015 . Detta utifrån de tidsramar 
som gäller bland annat får överväganden, det vill säga överväganden om vård 
fortfarande behövs enligt Lagen om vård av unga samt socialtjänstlagen. Ett 
övervägande måste alltid göras inom tidsintervallet sex (6) månader. 

Sammanträdesplaneringen är också avstämd dels mot kommunstyrelsen och dels 
mot ekonomiavdelningens års hjul samt även samverkansavtalens process. 

stopptider för inlämning av ärenden - torsdagar klockan 17:00 

15 januari, 12 februari, 12 mars, 16 april, 13 maj, 11 juni, 13 augusti, 
17 september, 15 oktober, 12 november och 3 december. 

Sammanträden- onsdagar klockan 15:00 (förmöte klockan 14:00) 

28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 24 juni, 26 augusti, 
30 september, 28 oktober, 25 november och 16 december. 

Beslutsunderlag 
- Ekonomiavdelningens planering 
- Kommunstyrelens kanslis planering 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att ändra tiderna får sammanträdena tillidoekan 
15:00 och fårmötena till klockanl4:00. 

2. Socialnämnden fastställer dätmed sammanträdesplanen år 2015. 

Beslut expedieras till 
Berörda 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3537 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 148 

Romers situation i Håbo kommun 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

Socialchef tar upp frågan med nämnden om Romers situation här i Håbo 
kommun. Det finns behov av att se situationen ur ett brett perspektiv av 
välfård och folkhälsa. 

Socialchef tillsammans med kollega har besökt lägret här i Hå bo kommun 
for att orientera sig om ifall det fim1s barn. Vilket kunde konstateras att det 
inte fanns. 

I dagsläget har Kyrkan ställt upp två militärtält med värmekaminer på Håbo 
Marknads mark. Skötsel av hygien fi1ms for gruppen att utfora enligt ett 
framtaget schema i K yrkcentrum. 

Nämnden diskuterar situationen. Efter avslutad diskussion kan nämnden 
enas om att man är positiv till de insatser Kyrkan gör. Ett ställningstagande 
behöver diskuteras mer övergtipande. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att uttala att nämnden är positiv till de insatser 
som civilsamhället gör for den Romska gruppen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Håbo Madmad AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3539 
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