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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Dnr30130 

Tjänsteskrivelse, justering av dagordning 2017-06-13 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att fastställa fcireslagen dagordning. 

Sammanfattning 
Dagordningen fastställs. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 32 

Information från förvaltningen år 2017 

Beslut 

l . Socialnämnden tackar får informationen. 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Dnr 2016/00032 

Ingen information fanns att ge vid detta sammanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 33 Dnr 2017/00013 

Begäran om yttrande - Granskningsrapport om tillfredsställande 
samverkan finns mellan landsting och kommun rörande barn
och ungdomspsykiatrin 

Beslut 

l. Socialnämnden fcireslår kornmunstyrelsen att anta yttrandet som ett svar 
på granslmingsrapporten om tillfredställande samverkan mellan 
landsting och kornmun rörande barn- och ungdomspsykiatrin. 

Sammanfattning 
Författarna till rapporten bedömer att samtliga verksamheter som tar emot 
barn och unga med psykisk ohälsa har påverkats av BUP:s nedläggning och 
omorganisation. Författama siaiver vidare att verksamheterna i Håbo 
kornmun har fått en ökad arbetsbelastning och fått ta emot patienter som 
egentligen skulle till BUP. De verksamheter som drabbats värst är enligt 
fcirfattarna, socialtjänstens individ- och familjeomsorg och skolans 
elevhälsa. Vi instämmer med fulllaaft i detta. 

I yttrandet beskrivs vilka rekommendationer som författama ger till Håbo 
kommun, vilka av dessa som Håbo kommun ställer sig bakom och vilka 
kommunen ställer sig frågande till. 

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport "Granslming av barn- och ungdomspsykiatrin
gemensam granslming med kommunerna" 
Yttrande över rapporten Granslming av barn- och ungdomspsykiatrin 
gemensam granslming med kommunerna, daterad 2017-05-30 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~D I 7'J l 

6(8) 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Dnr 2016/00028 

Svar på beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att anta svaret om vidtagna åtgärder avseende 
beslut 8.5-29909/2016-7 från Inspektionen får vård och omsorg. 

Sammanfattning 
Nämnden är medveten om de blister som har förekommit avseende 
ensamkommandes placelingar, uppfåljningar, överväganden, upprättande av 
avtal med familjehem samt dröjsmål av dokumentation i journaler. 
Socialnämnden har sedan NO:s besök arbetat hårt med att åtgärda de b1ister 
som NO påpekat. Vi är nu i stora delar ikapp med detta arbete och 
avdelningschef enhetschefhar täta uppföljningar med socialsekreterama så 
att arbetet fortlöper. 

Beslutsunderlag 
Beslut 8.5-29909/2016-7 från NO, Inspektionen rår vård och omsorg, 
daterat 2017-05-05 
Svar fi:ån Socialnämnden om Redovisning av vidtagna åtgärder 
avseende beslut 8.5-29909/2016-7, daterat 2017-05-22. 

Beslutet skickas till: 
Inspektionen får vård och iomsorg (IVO) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 35 Dnr 2017/00002 

Redovisning av anmälningsärenden, domar och 
delegationsbeslut år 2017 

Beslut 

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

Sammanfattning 
Delegationsbeslut två fårordnande avdelningschef samt ett fårordnande 
enhetschef. Delegationsbeslut från treserva avseende individ, 
familjeomsorg/familjerätt och flykting. Domar från förvaltningsrätten. 
Beslut NO, avslutat ärende inspektion hem får vård eller boende vid 
Biskops Arnö. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut, daterat 2017-04-05 

- Delegationsbeslut NO/familjerätt, treserva 2017-05-02 till2017-06-02 
- Delegationsbeslut flykting, treserva 2017-05-02 till2017-06-02 

Dom från förvaltningsrätten Mål E 2116-17, daterad 2017-05-08, Mål E 
5963-16, daterad 2017-05-16 m. 30076 och Mål E 1003-17, daterad 
2016-06-05,m. 30192 

- Beslut NO, avslutat ärende inspektion hem får vård eller boende 
Biskops Amö, daterad 2017-05-31,2016/00028 m. 30144 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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