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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid: 
Plats: 

Protokollets justering 

Tid: 
Plats: 

Ärenden 

1. Upprop 

Måndagen den 26 mars 2012, kl. 19.00 
Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Efter överenskommelse med sekreteraren 
Kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 

2. Val av justerare 

3. Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning dels av dagordningen 

4. Delgivning av två revisions rapporter med nämndsyttranden dels om verksamheten vid 
Gransätersskolan och dels om ärendet gällande konstgräsplan 

5. Redovisning av berett medborgarförslag om förslag om etiska regler för tjänstemän med 
externa kontakter 

6. Redovisning av berett medborgarförslag: "Energiska Håbobor", medborgardialog laing 
förnyelsebar energi och energisparande 

7. Förslag till policy mot korruption, reviderade regler dels för representation och dels för 
uppvaktande av anställda och förtroendevalda 

8. Redovisning av beredd motion om åtgärder för att stärka placerade barns rättigheter, 
motionärer: Håkan Welin (FP), Anders Nilfjord (FP), Berith Skiöld (FP) och Tomas Alm 
(FP) 

9. Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1§ SoL 

Owe Fröjd (Båp) 
Ordförande 

Övrigt 
Alhnänhetens frågestund kl. 19.00. Förhandlingarna påbörjas direkt efter frågestunden. 
Sammanträdet direktsänds via lokalradio och lokal-TV. 

Övrigt: I anslutning till sammanträdet framträder Pomonakören med sånger till våren. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-03-15 
Vår beteckning 

KS2012/23 nr 2012.878 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Delgivning - revisionsrapport gällande ärendet om 
konstgräsplanen 

F öreligger revisorernas granskningsrapport tillsammans med 
kommunstyrelsens yttrande till revisorerna. 

Rapport och yttrande redovisas för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - Granskning av den kommunala beslutsprocessen 
med anledning av Håbo FF begäran om att få anlägga en konstgräsplan i 
Bålsta 
Kormnunstyrelsens yttrande till revisorerna, 2012-03-05, § 38. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att notera rapport och yttrande som delgivna. 

/ 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-03-15 
Vår beteckning 

KS2011/194 nr 2012.877 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Delgivning - revisionsrapport gällande verksamheten vid Gran
säters kolan 

Föreligger revisorernas granskningsrapport tillsammans med skoJnämndens 
yttrande till revisorerna. 

Rapport och yttrande redovisas för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - Utvärdering av verksamheten vid Gransäterskolan i 
Håbo kommun 
Skolnänmdens yttrande till revisorerna, 2012-02-20, § 9. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att notera rapport och yttrande som delgivna. 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-03-06 

Kommunstyrelsen 

KS§47 KS 2011/81 

Redovisning av berett medborgarförslag om förslag om etiska 
regler för tjänstemän med externa kontakter 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade vid sammanträdet den 13 juni 2011 att överlämna in
lämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Följande 
förslag föreligger: "Med anledning av att kommunens t j änstemän figurerar i 
entreprenörers produktblad med uttalanden som ej är sanningsenliga ur 
medborgarens perspektiv men fördelaktiga ut tjänstemannens och entrepre
nörens perspektiv måste kommunen införa etiska regler för vad en tjänste
man får göra och uttala sig om i kontakter med leverantörer och entreprenö
rer som utför 1j änster till Håbo konunun. Inom den privata industrin finns 
det mycket rigorösa bestämmelser om hur en tjänsteman ska uppföra sig i 
kontakt med kunder. En kund, leverantör eller entreprenör måste veta hur 
och vilka regler som gäller för att undvika eventuell bestickning eller mo
tor" 

"Förslag: Inför etiska regler för samtliga förvaltningar för tjänstemän som 
har externa kontakter för att undvika problem med olika slag där mutor och 
bestickning kan förekonuna som vi sett i Göteborg den senaste tiden." 

Förvaltningens beredning 
Mutbrott och bestickning är allvarliga brottrubriceringar som kan leda till 
både bötesstraff och fängelse. Efterspelet av den senaste tidens uppdagade 
fall om misstankar om mutbrott i både Göteborgs stad och Falu kommun vi
sar också på den förtroendeför1ust som drabbar k0111111uner som blir involve
rade i sådana processer. Eftersom allmänhetens förtroende är grundbulten i 
all offentlig verksamhet så skulle en sådari förtroendeförlust förödande för 
hela den kOllUnunala organisationen. 

KOl=unstyrelsens förvaltning instänuner i, och understyrker, andemening
en i medborgarförslaget - att det är viktigt för Håbo kOl=un att som ett 
komplement till gällande lagstiftning tydliggöra vilket förhållningssätt 
k0111111unens tjänstemän och förtroendevalda förväntas idka gentemot exter
na leverantörer. Det är också någonting som har lyfts franl av kOllUnunens 
revisorer i en fråga ställd till kOllUnunstyrelsen. 

I samband med kommunstyrelsens svar på revisionens fråga beslutade 
kOl=unstyrelsen att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att författa 
k0111111ungemensamma riktlinjer mot konuption samt att se över möjligheten 
till att förbättra hanteringen av fr'ågor om kormption. 

K0111lllunstyrelsens förvaltning har därför arbetat frilltl ett förslag till kom
munövergripande riktlinjer för förebyggandet av kormption och jäv sillnt 
reviderat redan illltagna regler f6r representation och uppvaktning av illl-

~RARE 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-05 

Kommunstyrelsen 

KS § 47 KS 2011/81 

ställda och fÖliroendevalda. Dessa komnier att redovisas till fullmäktige för 
beslut. 

Sammantaget gör kommunstyrelsens förvaltning bedömningen att dessa do
kument ger kommunen en god glUlld att stå på i det fOlisatta interna arbetet 
med att hantera dessa typer av frågor. 

Medborgarförslaget bör därför anses som besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-05-27 
Fullmäktiges beslut 2011-06-13, § 64 

- Tjärlsteskrivelse 2011-12-28 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-02-21, § 37. 

Utskottets tillstyl·ker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, mot bakgrund av fullmäktiges kommande beslut 
om bland allUat kOll=unövergripallde riktlinjer för förebyggandet av 
kOlTuptioll och jäv, att anse medborgarförslaget besval·at. 

J1J.S~E /I 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-06-13 

Kommunfullmäktige 

JUSTEAARE 

KF § 64 KS 2011/81 

Medborgarförslag om upprättande av etiska regler för tjänste
män med externa kontakter 

Följande förslag föreligger: "Med anledning av att konnnunens tjänstemän 
figurerar i entreprenörers produktblad med uttalanden som ej är sanningsen
liga ur medborgarens perspektiv men fördelaktiga ur t j änstemannens och 
entreprenörens perspektiv måste kommunen införa etiska regler för vad en 
tjänsteman får göra och uttala sig om i kontakter med leverantörer och ent
reprenörer som utför 1jänster till Håbo konnnun. Inom den privata industrin 
finns det mycket rigorösa bestämmelser om hur en tjänsteman ska uppföra 
sig i kontakt med kunder. En kund, leverantör eller entreprenör måste veta 
exakt hur och vilka regler som galler för att undvika eventuell bestickning 
eller mutor. 

Förslag: Inför etiska regler för samtliga förvaltningar för tjänstemän som har 
externa kontakter för att undvika problem med olika slag där mutor och be
stickning kan förekonnna som vi sett i Göteborg den senaste tiden." 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-05-27. 

- Tjänsteskrivelse 2011-05-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlänma medborgarförslaget till kommunsty
relsen för beredning. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING Nr2011,150B 
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Bålsta den 27 maj 2011 

Till 

Owe Fröjd 
Ordförande i Håbo Kommunfullmäktige 

Medborgarmotion 
Med anledning av att kommunens tjänstemän figurerar i entreprenörers produktblad med 
uttalanden som ej är sanningsenliga ur medborgarens perspektiv men fördelaktiga ur 
tjänstemannens och entreprenörens perspektiv måste ko=unen införa etiska regler för vad 
en tjänsteman rar göra och uttala sig om i kontakter med leverantörer och entreprenörer som 
utfdr tjänster till HAbo ko=un. Inom den privata industrin finns det mycket rigorösa 
bestänullelser om hur en tjänstemm ska uppföra sig i kontakt med knoder. En kund, 
leverantör eller entreprenör måste veta exakt hur och vilka regler som gäller för att undvika 
eventuell bestickning eller mutor. 

Förslag: 

Inför etiska regler för samtliga förvaltningar för tjänstemän som har externa kontakter fdr ati 
undvika problem med olika slag där mutor och bestickning km förekonuna som vi sett i 
Göteborg den senaste tiden 

Häl sningar 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-06 

Kommunstyrelsen 

( 

KS §48 KS 2011/16 

Redovisning av berett medborgarförslag, "Energiska Håbobor", 
medborgardialog kring förnyelsebar energi och energisparande 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28, § 5, att överlämna förslaget till 
kommUllstyrelsen för beredning 

Av förslaget framgår att kommunen tillsammans med medborgare/eldsjälar 
bör genomföra ett projekt med syfte att samla in kreativa ideer i ämnesom
rådet fomyelsebar energi och energisparande. Ideer som sedan omsätts i 
praktiskt handlande med eldsjälen som drivkraft och Håbo kommun som 
sparringpartner. Detta mot bakgrund av att kommunfullmäktige beslutat att 
Håbo skall vara en fossilbränslefri kommun från år 2050. 

Nliljö- och teknikforvaltningen har gått igenom forslaget och tycker att det 
är en intressant ide utifi'ån målsättningen om fossilbränslefri kommun. 

En uppskattning gjord utifrån forslaget och korrespondens med fdrslagsstäl
laren, är att det från kommunens sida skulle behövas 3 0-40% aven heltids
tjänst under 2-3 års tid fdr att initiera och driva kampanjen och stötta 
projekten. 

Nlilj ö- och teknikförvaltningen hal' tagit till sig iden med forslaget och ser 
en möjlighet i att använda sig av metoden med medborgardialog kring for
nyeIsebar energi och energisparande i ett framtida skede där miljöplanen ska 
implementeras. 

Förvaltningen anser vidare att kommunen inte bör initiera och vara drivande 
i denna typ av kampanj. Kommunen skulle kunna ha en stöttande roll gent
emot en kampanj initierad och driven av civilsarnhället. Förvaltningen före
slår att fdrslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-02-28, § 5 
Medborgarförslag 2011-0 l-O l 
Tj änsteskrivelse 2012-01-03 
Utredning 2011-12-28 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-02-21, § 39. 

/)" 1 
EXPEDIERAD --Z SIGNATUR UTDRAGSBESn'RKN1NG Nr2D12.7S2 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2011/16 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommul1fulhnäktiges beslut 

1. Fulhnäktige noterar att milj ö- och teknikfOrvaltningen ser en möjlighet 
att använda sig av förslagets metod med medborgardialog kring fdmyel
sebar energi och energisparande i ett framtida skede där miljöplanen ska 
imp lementeras. 

2. Fulhnäktige beslutar, med hänvisning till miljö- och teknikförvaltning
ens yttrande, att avslå medborgarförslaget. 

JU~E jJ.<:J" 
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rr14 HÅBO 
~ KOMMUN 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Miljö- och teknikförvaltningens stab 
Ida Engström, Miljöstrateg 
0171-52500 
ida.engstrom@habo.se 

UTREDNING 
Oaturn 
2011-12-28 

Svar på medborgarförslag - Energiska Håbobor 

Håbo Naturskyddsförening, genom " har inkommit med ett 
medborgarförslag - Energiska Håbobor. Medborgarförslag kan endast 
lämnas in av enskilda personer vi har valt att ändå behandla förslaget som 

!;to" 
ett medborgarförslag. . 

Förslaget utgår ifrån att det finns innovativa och kreativa människor i Håbo 
.' sO,m kan åstadlmmma ideer och korucreta förslag på minskad 
· energibelastning och minskat beroende av fossila bränslen/icke förnyelsebar 
energi, med stimulans från ett karnpruJjarbete. Förslaget har hämtat 
inspiration från den danska kampanjen 'Energiske Thyboer' och stödjer sig 
mot kommunfuJJmäktigebeslutet att Håbo kommun ska vara en 
fossilbränslefri kommun till 2050 som togs 2008. 

I medborgarförslaget föreslås kommunen initiera en 
kampanjlmedborgardialog f'ör att samla in kreativa ideer om f'ömyelsebar 
energi och energisparande bland Håbos eldsjälar. Tanken är att 

· medborgardialogen ska stimulera id6givarna att själva driva projekt med 
stöd från kommunen. Målsättningen är att ett lO-tal projekt ska genomföras. 

Kampanjen beräknas pågå under 2-3 år. I den första etappen där fyra 
medborgarmöten och eventuella worlcshops ska arrangeras förväntas 
kommunen initiera och driva arbetet. I denna etapp ingår även att lyfta fram 
inspiratörer, exempelvis genom att ta fram en inspirationstidning som delas 
ut till alla hushåll och företag i kommunen. 

Kampanj en föreslås drivas aven proj ektgrupp med representation av 
medborgare, som kommunen tillsätter. I den andra etappen, ~är idegivama 
har kommit igång med proj elet, förväntas kommunen vara en . 
, sparringpartner'. Företagarföreningar och företagarnätverk nämns som en 
viktig samarbetspartner i kampanjen. 

Förvaltningens synpunkter 
· Miljö- och teknilcförvaltningenhar gått igenom förslaget och tycker att det 
är en intressant ide utifrån målsättningen om Fossilbränslefri lcommun 2050 
samt uppdraget att undersöka möjligheten att bli fossilbränslefri kommun 
till 2030. 

En uppskattning gjord utifrån förslaget och korrespondens med Håkan 
Nihlman är att det från kommunens sida skulle behövas 30-40% aven 
heltidsijänst under 2-3 års tid för att initiera och driva kampanj en och stötta 
projekten. 

r>. 
[,--,./ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2011-12-28 

:Mi1jö- och tel.mikförvaltningen anser att ko=unen ej bör initiera och vara 
drivande i denna typ av kampanj. Ko=unen skulle kunna ha en stöttande 
roll gentemot en kampanj initierad och driven av civilsamhället. 

:Mi1jö- och teknikforvaltningen har tagit till sig iden med förslaget och ser 
en möjlighet i att använda sig av metoden med medborgardialog kring 
förnyelsebar energi och energisparande i ett framtida skede där milj öplanen 
ska implementeras. 

tD. 

2(2~ 
Vår beteCkning 

MTN nr 2011.2766 
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-=* Naturskyddsföreningen 

Medborgarförslag 

Energiska Håbobor 

HABO KOMMUN 1 
KOI.WNSTi'RaSENs FÖRVALTNING 

INKOM 

2011 ·02- o 1 
Keg,nr 

"Starta en kampanj/medborgardialog med syfte att samla in kreativa ideer i ämnesområdet 
iörnyelsebar energi och energisparande, bland Håbos eldsjälar, ideer som sedan omsätts i praktiskt 
handlande med eldajälen som drivkraft och Håho kommun som sparringpartner" 

Bakgrund 
Den 17 juni 2008 tog Håbo kommunfullmäktige beslut om att Håbo skall vara en fossilbränslefri 
kommun till år 2050. För att Idara detta mål behöver elfdrbrukniugen minskas drastiskt, alla bilar 
drivas av förnyelsebara bränslen såsom biogas, biobränslen eller el samt fdrnyelsebara bränslen ersätta 
fossila bränslen inom alla andra berörda områden. 
Denna samhällsomställning berör ju alla medborgare, företag och andra aktörer i kommunen. 
Ju snabbare omställningen sker, desto bättre blir resultatet. 

Medborgarförslag 
l vår kommun finns det säkert många iunovativa och kreativa människor, som om de stimuleras och på 
andra sätt uppmärksammas, kan åstadkomma ideer och konkreta förslag på hur de i sin egen vardag 
eller på ett större plan kan minska sin egen energibelastning och även ta fram utrustning eller 
systemlösningar som minskar vårt beroende av fossila bränslen/icke fdmyelsebar energi. 

I slutändan kan mänga av dessa ideer, uppfinningar och lösningar skapa nya företag och/eller nya 
arbetstillfallen i kommunen. 

Förslag till upplägg av kampanjen - Energiska Håbobor: 

l. Håbo kommun utser en projektgrupp bestående aven projektledare, en teknisk (projelct)ledare och 
en administratör samt vid behov kanske ytterligare några personer. 

Il 
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2. En projektplan tas fram. Förslag till genomförandetid 2 - 3 år. Projektet följs upp genom att det 

finns en stab som fmus tillgänglig som "bollplank" för de "medborgarprojekt" som pågår. Deras 
behov får styra hur länge denna struktur skall finnas kvar. 

3. Projektgruppen tar fram en inspirationstidning som exempelvis innehållerkortare artiklar om 
lokala och regionala inspiratörer, innovatörer och fOretag och deras insatser för att minska 
energifOrbrukningen och om förnyelsebar energi. Artiklarna kan exempelvis handla om solfångare, 
solceller, vindkraftskooperativ, biogas, biobränslen, passivhus, elbilar, bilpooler eller andra innovativa 
grepp som för utvecklingen framåt. fuspirationstidningen delas nt tiU alla hushåU och f"Oretag i 
kommunen och innehåller även kallelser till medborgarmöten (se punkt 4). 

4. Ett antal medborgarmöten hålls på olika platser i kommunen i syfte att fånga upp ideer och skapa 
lokala eller kommunövergripande nätverk. Grundtanken är att idegivaren själv (eller tillsammans med 
en grupp) skall driva projektet med stöttning från kommunen. Lämplig målsättning är att minst 10 nya 
projekt med målsättningen minska energiförbrukningen och ställa om till förnyelsebar energi skall 
dras igång. 

Ett medborgarmöte skulle kunna se ut enligt följande npplägg: 

Klockan 17:00 - 19:00 

En bemannad ntställning pågår med inbjudna idegivare 
och leverantörer av förnyelsebara energilösningar som 
besökarna kan del av. 

Klockan 19:00 - 21:00 

Temamöte där projektet Energiska Håbobor presenteras 
och ordet sedan blir fritt för deltagarna att yttra sig. 

5. Projekten drivs av id6givaren och med Håbo kommun som sparringpartner i form av hjälp med 
teknisk vägledning, hjälp med ideutveckling, planering av ekonomi samt hjälp (vid behov) med att 
skapa (gärna kommunövergripande) nätverk eldsj älarna emellan. 

Håbo Naturskyddsfcirening 

/2 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2011-02-28 

KS 2011116 

Medborgarförslag: "Energiska Håbobor", medborgardialog kring 
förnyelsebar energi och energisparande 

Sammanfattning 
Av förslaget framgår att kommunen tillsammans med medborgare/eldsjälar 
bör genomföra ett projekt med syfte att samla in kreativa ideer i ämnesom
rådet förnyelsebar energi och energisparande. Ideer som sedan omsätts i 
praktiskt handlande med eldsjälen som drivkraft och Håbo kommun som 
sparringpartner. Detta mot bakgrnnd av att konununfullmäktige beslutat att 
Håbo skall vara en fossilbränslefri kommun från år 2050. 

I förslaget redovisas på hur ett sådant projekt kan utfo=as och genomföras. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-02-0 l. 

- Tjänsteskrivelse 2011-02-17. 

Noteras att förslagsställaren redovisar förslaget muntlighet i anslutning till 
dagens sammanträde. 

JUSTERARE 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fnllmäktige beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen får 
beredning. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef (kopia av beslut samt kopia av medborgarförslag) 
Kommundirektör - fdr kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.463 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-03-05 

Kommunstyrelsen 

KS §45 
KS 2011/179 

Förslag till policy mot korruption samt reviderade regler dels för 
representation och dels för uppvaktande av anställda och för
troendevalda 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 2011-11-28, § 179, att uppdra till kom
munstyrelsens förvaltning att författa kOlmnungemensamma riktlinjer mot 
korruption samt att se över möjligheten till att förbättra hanteringen av frå
gor om korruption. 

Kommunstyrelsens förvaltning har därfår genomfört en översyn av de 
styrande dokument som har bäring på kommunens förmåga att förebygga 
och så långt som möjligt förhindra uppkomsten av kOlwptiva handlingar, 
vanor och beteenden eller som på andra sätt bidrar till säkra ett fÖliroende
fullt agerande. 

Dem1.a översyn resulterade dels i författandet aven kommungemensam poli
cy får förebyggandet av kOlwption, såväl som revideringar av två redan an
tagna regelverk dels gällande representation och dels gällande uppvaktning
ar av anställda och förtroendevalda. 

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedönUlingen att de tre dokumenten 
sammantaget utgör en god grund för kOlllil1UnenS framtida arbete med dessa 
frågor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2011-11-28, § 179 
Policy mot kOlluption, Rid.nr 2011.2857 
Regler för uppvaktningar av anställda och förtroendevalda, Rid.nr 
2011.2393 
Regler vid representation inom Råbo kommun, Rid.nr 2011.2538 
Tjänsteskrivning 2012-02-01 
Tjänsteskrivning 2012-02-13 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-03-07 02-21, § 40. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

KOlmnunstyrelsens behandling av ärendet. 

Göran Eriksson CC) uppmärksammar på att formuleringen "Gåvor från bru
kare eller bl"Ukares anhöriga Personliga gåvor och kontanter får inte tas 
emot" som återfinns i förslag till Policy/Regler vid representation inom 
Råbo kOlmuun, även ska infogas i förslag till PolicylReglemente för före
byggande av korruption. 

JUSTERARE 

(, l;};;::: I /)) I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 45 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-03-05 

KS 2011/179 

Ordföranden prövar därefter dels utskottets förslag till beslut samt redovisat 
fårslag om tillägg i Policy/Reglemente för förebyggande av korruption och 
ftnner att styrelsen beslutar att tillstyrka dels utskottets fårslag och dels den 
av Eriksson (C) föreslagna kompletteringen: "Gåvor från brukare eller bru
kares anhöriga Personliga gåvor och kontanter får inte tas emot", 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att anta Policy/Reglemente får fårebyggandet av 
kon'Uption med komplettering - sid 4. 

2. Fullmäktige beslutar att anta reviderad upplaga av PolicylRegler för 
uppvaktningar av anställda och förtroendevalda 

3. Fullmäktige beslutar att anta reviderad upplaga av Po1icyIRegler vid re
presentation inom Håbo kommun. 

4. Fullmäktige beslutar dels att dessa policies och regler gäller för all 
nämnds- och bolagsverksamhet och dels att dessa ska ses över inför var
je ny mandatperiod 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKN1NG Nr 2012.706 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-02-13 

Vår beteckning 

KS nr 2012.393 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Personalavdelningen 
Eva-Lena Larsson, Förhandlingssekreterare 
0171-52522 
eva-Iena.larsson@habo.se 

Policy för representation och uppvaktning 

Ledningsgmppen gav personalavdelningen i uppdrag att uppdatera och göra två separata policy
dokument av den av KS i juni 2009 antagna policyn "Representation och uppvaktningar". 

Personalavdelningen har gjort följande uppdateringar/ändringar: 

Policy: Regler vid representation inom Håbo kommun 
Sid l stycke 5, Den tidigare skrivningen "Buteljerat mineralvatten ska undvikas" har tagits bort. 

Sid 2 stycke 3, ett förtydligande av hela stycket har gjorts. 

Policy: Regler för uppvaktningar av anställda och fÖliroendevalda 

• Medarbetare ska uppvaktas vid 60-års dag. 

• Hedersgåvan har fått ett maxbelopp på 6000:-. 

• Tidsgräns för anställningstid vid avtackning när medarbetare som på egen begäran slutar 
sin anställning i kommunen har tagits bort. 

• Tidsgränser har ändrats för anställningstid vid avtackning när medarbetare slutar sin an
ställning med pensionsavgång. Tidigare fanns nivåerna 15 år och 20 år. Nu fluns nivåerna 
under och över 10 år. 

• FÖliroendevald som avgår från uppdrag ska avtackas. Denna punkt fmms inte tidigare 

• Ett förtydligande har gjort av basbelopp det är prisbasbelopp som avses. 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2011/67 

Redovisning av beredd motion om åtgärder för att stärka 
placerade barns rättigheter, motionärer: Håkan Welin (FP), 
Anders Nilfjord (FP), Berith Skiöld (FP) och Tomas Alm (FP) 

Sammanfattning 
Följande motion fdreligger: "Över 17 000 bam och ungdomar i Sverige är 
omhändertagna av social~änsten. Bam och ungdomar som omhändertagits 
tillhör de allra mest utsatta. När fdräldrama inte räcker till och inte forniår ta 
ansvar for sitt bam måste samhället gripa in och säkerställa att bamet får 
den trygghet, den omsorg och det skydd som wuje bam har rätt till." 

Folkpartiet foreslår kommunfullmäktige att besluta: 

D "att vaIje placerat bam ska ha en särskilt utsedd socialsekreterare 
• att placerade bam ska få besök av sin socialsekreterare minst en 

gång i kvartalet 
o att utbildning ska vara obligatorisk for familjehem som kommunen 

anlitar 
• att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa tydliga rutiner för att 

forebygga, upptäcka och hantera missforhållanden på ett HVB, eller 
i ett familj ehem 

D att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa att placerade bam får 
veta sina rättigheter och följa upp att det sker på ett sätt S0111 barn 
forstår 

• att ge socialnämnden, skolnämnden och bildningsnämnden i uppdrag· 
att göra en studieplan for varje placerat barns skolgång och 
undervisning 

o att ge socialnämnden i uppdrag att i samverkan med landstinget se 
till att varje bam S0111 placeras får en hälsoundersökning och att 
bamets hälsa fortsatt foljs under placeringen." 

Fullmäktige överlämnade ärendet till socialnämnden S0111 i samråd med 
skolnämnden och bildningsnämnden, uppdrogs bereda motionen. 

Av socialnämndens yttrande framgår bland annat att nämnden anser att 
arbetet redan utfdrs i enlighet med eller i nära likhet med motionärens 
förslag. 

Nämnden fdreslår att motionen ska anses besvarad. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKl'lING Nr 2012754 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

Kommunstyrelsen 

STEAARE 

KS§49 KS 2011/67 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens yttrande 2010-01-31, § 11 med bilagor bland annat i 
f Olm av yttrande dels från bildningsnämnden och dels från 
skolnämnden. 
Tjänsteskivelse 2012-02-14. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige noterar, med hänvisning till socialnämndens redovisning 
där nämnden framhåller att förvaltningens arbete med uppföljning, redan 
utförs i enlighet med, eller i nära likhet, med flera av motioniiremas 
delförslag. 

2. Fullmäktige beslutar, mot bakgrund av nämndens redovisning, att 
motionen ska anses besvarad. 

ICj 
EXPED\ERAD 

7!'J I 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2D12,754 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 11 

--- - ---"----------- -- ._-----------------~--_._- ---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2012-01-31 

SN 2011/39 

Utredning gällande motion om att stärka placerade barns rättigheter 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-13 § 85 att överlämna folkpartiets motion 
om - åtgärder för att stärka placerade barns rättigheter - till socialnämnden för 
utredning och för att inhämta synpunkter från bildningsnämnd och slcolnämnd 
gällande delförslaget - individuell studieplan. 

En1igt beslut 2011-08-30 § 88 remitterades socialförvaltningens utredning, vad 
gäller frågan om individuell studieplan till bildningsnämnd och skolnämnd för 
synpunkter. 

Efter remissförfarandet lämnar socialförvaltningen en uppdaterad utredning tillsam
mans med slutrapport som inkluderar kommentarer utifrån bildningsnämndens och 
skolnämndens yttranden. Förvaltningen kan konstatera att arbetet redan utförs i en1ig
het med, eller i nära likhet med flera av motionärernas förslag. Socialförvaltuingen 
föreslår däl1ned att socialnämnden dels godkänner det arbetssätt som beskrivs i 
utredningen och dels att nämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen däl1TIed 
ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion, daterad 2011-05-18. 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13 § 85. 
Rapport, daterad 2011-08-04, nr SN 2011.1965. 
Utredning, daterad 2011-08-04, nr SN 2011.1966. 
Socialnämndens beslut 2011-08-30 § 88. 
Bildningsnämndens beslut med yttrande 2011-12-06 § 107. 
Skolnärnndens beslut med yttrande 2011-12-05 § 87. 
Socialförvaltuingens slutrapport, daterad 2011-12-28, nr SN 2011.3346. 
Socialförvaltningens uppdaterade utredning, daterad 2011-12-29, nr SN 2011.3349. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkä11l1a förvaltuingens utredning, daterad 2011-12-29, 
om förstärkt uppföljning av placerade barn. 

2. SocialnänvIden föreslår därmed fullmäktige, med hänvisning till redovisad utredning 
daterad 2011-12-29, att motionen ska anses besvarad. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Skolnämnd 
Bildningsnämnd 

JUSTERARE ___ 

~ I ~ / / ------{;) 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.343 



HÅBO 
TJÄNSTESKRIVELSE 

1d 
1(2) 6 

KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Myndighetsenheten 
Catrin Josephson, enhetschef 
0171-52781 
catrin.josephson@habo.se 

Datum 
2011-12-28 

Vår beteckning 
SN nr2011.3346 

Slutrapport rörande utredning om förstärkt uppföljning av placerade 
barn 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens utredning om förstärkt 
uppföljning av placerade barn. 

2. Socialnämnden föreslår därmed fullmäktige, med hänvisning till redovisad 
utredning, att motionen ska anses besvarad. 

Bakgrund 
Efter motion från folkpartiet angående åtgärder för att stärka placerade barns 
rättigheter beslutade kommunfullmäktige 2011-06-13 (KF § 85) att uppdra åt 
socialnämnden att utreda förslaget. Nämnden uppdrogs också att inhämta 
synpunkter från bildningsnämnden och skolnämnden gällande förslaget om 
individuell studieplan. 

Socialförvaltningen redovisade 2011-08-04 en utredning av frågan och nämnden 
beslöt att sända förvaltningens utredning till skolnämnd och bildningsnämnd för 
inhämtande av synpunkter. Efter inkomna synpunkter från Skolnämnd och 
Bildningsnämnd föreslås nu att socialnämnden godkänner det arbetssätt som 
beskrivs i förvaltningens utredning, tillsammans med denna slutrapport som 
inkluderar kommentarer till mottagna yttranden från övriga nämnder. 

Sammanfattning av förvaltningens utredning samt övriga nämnders 
yttranden. 
I motionen hänvisas till en undersökning som Barnombudsmannen gjort och ett par 
av de åtgärder som föreslås i motionen är också överensstämmande med de 
lagändringar som föreslås av både Barnombudsmannen och Barnskyddsutredningen 
(SOU 2009:68). Det rör sig således om förslag som kan komma att bli reglerade 
framöver i den föreslagna "Lag om stöd och skydd för barn och unga". 

Förvaltningen kan i sin utredning konstatera att arbetet redan utförs i enlighet med, 
eller i nära likhet med, flera av förslagen. 

Gällande förslaget om hälsoundersökning vid vaJj e placering utanför 
föräldrahemmet föreslo g so cialförvaltningen i augusti att detta enbart rutinmässigt 
ska genomföras när vårdplanen medför en mer långsiktig placering. Förvaltningen 
kommer för övrigt att fortsätta arbetet med att förbättra uppföljningen av hälsan hos 
placerade barn. 

Gällande delförslaget om individuell studieplan föreslog förvaltningen i augusti att 
uppföljning av skolgången görs upp individuellt. Det innebär att redan existerande 
rutiner förstärks och efterlevs istället för införande av generella skolpsykologiska 
undersökningar. za 
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HÅBO 

TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) O 
KOMMUN 

Datum 
2011-12-28 

Vår beteckning 
SN nr 2011.3346 

Utifrån inkomna yttranden från Bildningsnämnd och Skolnämnd har förvaltningen i 
den slutliga utredningen även förtydligat behovet av uppdatering av gemensamma 
rutiner mellan förvaltningarna, samt att rutinerna efterlevs i högre utsträckning. 

En arbetsgrupp med representant från myndighetsenheten och skolförvaltningen är 
redan utsedda för att påbörja ett sådant arbete, efter beslut i oktober 2011 i den 
tidigare styrgruppen soc/skola Från Bildningsnämnden påpekas också att det är ett 
steg i rätt riktning att socialförvaltningen under föregående år utsåg en 
sodalsekreterare som kontaktperson för varje rektorsområde, vilket kan leda till en 
förbättrad dialo g. 

Bedömning 
Socialförvaltningen bedömer att Barn- och ungdomsgruppens uppföljningar av de 
placeringar som görs av barn till familjehem och HVB-hem utvecklats positivt 
under senare år och att det utförs lagenligt. Arbetet går dock att utveckla vidare 
bland annat när det gäller uppföljning av hälsa och skolgång, enligt bifogad 
utredning. Av Bildningsnämndens och Skolnämndens yttranden framgår att 
kommunikationen mellan förvaltningamas verksamheter fortfarande behöver 
förbäth'as och att även rutiner behöver ses över. Socialförvaltningen instämmer i 
bedömningen att kommunikationen bör förbättras och tror att de nyligen utsedda 
representanterna för varje rektorsområde, i kombination med den kommande 
översynen av gemensamma rutiner, kan tillgodose behovet. 

F örvaltningen föreslår därmed Socialnämnden att godkänna den uppdaterade 
utredningen och det arbetssätt som beskrivs däri. 

Beslutsunderlag 

Motion 2011-05-17 
Kommunfullmäktiges beslut daterad 2011-06-13, § 85 
Förvaltningens utredning 2012-01-02 
Bildningsnämndens beslut daterad 2011-12-06, § 107 
Skolnämndens beslut daterad 2011-12-05, § 87 

Beslut expedieras till: 

Bildningsnämnden 
Skolnämnden 
Myndighetsellheten 
Kommunfullmäktige 

-~ .. ~ .. ?.=.~ 
Thomas Brandell 
Socialchef 

21 

.... vY.P.---.. .... 
Catrin Josephson 
Enhetschef 
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HÅBO 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

1(7) f5 
Vår beteckning 

SN nr 2011.3349 KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Myndighetsenheten 
Catrin Josephson, enhetschef 
0171-52781 
catrin.josephson@habo.se 

2011-12-29 

Utredning rörande förstärkning av placerade barns rättigheter 

Bakgrund 
Efter motion från folkpartiet angående åtgärder för att stärka placerade barns 
rättigheter beslutade kommunfullmäktige 2011-06-13 (KF § 85) att uppdra åt 
socialnämnden att utreda motionens fdreslag. Nämnden uppdrogs också att inhämta 
synpunkter från bildningsnämnden och skolnämnden gällande förslaget om 
individuell studieplan. 

I motionen hänvisas till en undersökning som Barnombudsmannen gjort och ett par 
av de åtgärder som föreslås i motionen är också överensstämmande med de förslag 
till lagändringar som Barnombudsmannen lagt i sin rapport, vilka i sin tur är 
hänltade från Bamskyddsutredningen (SOU 2009:68). Det rör sig således delvis om 
förslag som kan komma att bli reglerade framöver i den föreslagna "Lag om stöd 
och skydd för barn och unga", kanske redan från 2012. 

I Uppsala län är utveckling av den sociala barnavården högaktuellt in,te minst 
genom ett SKL-finansierat projekt som drivs av Regionförbundet. Ett av delrnålen 
för projektet är att länets kommuner ska ha tillgång till en modell för uppföljning av 
placeringar av bam i samhällsvård. Sannolikt kommer alltså ytterligare 
arbetsmetoder inom området tillkomnla under 2012, vilka inte kan redogöras för i 
denna utredning. Här tas istället motionens föreslagna åtgärder upp i jämförelse 
med de rutiner som råder just idag. 

I denna slutliga version av socialförvaltningens utredning av motionen har 
salTnnanfattade synpunkter från Bildningsnänmd och Skolnärnnd infogats. 

Lagstiftning gällande uppföljning av placerade barn 

Eilligt socialtjänstlagen ska socialnänmden sörja fdr att den som behöver vårdas 
eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familj ehem eller i ett hem för vård 
eller boende (HVB-hem). Socialnäumden ansvarar också för att den som genom 
nänmdens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård. Lagen 
beskriver flera skyldigheter som fdljer med detta ansvar, såsom beaktande av 
närhetsprincip vid placering, skyldigheten att utreda familjehemmen innan 
placering, samt att minst varj e halvår överväga fortsatt behov av vården. Även 
socialnänmdens skyldighet att upprätta en vårdplan och en genomförandeplan för 
vården beskrivs i social~ änstlagen. 

I socialtjänstförordningen beskrivs hur socialnänmden noga ska följa vården av 
bamet, oavsett om placeringen skett frivilligt med stöd av socialtjänstlagen eller 
med tvång eilligt lagen med särskilda bestänuneiser om vård av unga (L VU). Bland 
annat förordnas att socialnänmden regelbundet ska göra persoilliga besök där bamet 
vistas, samtala enskilt med bamet, samtala med de SOlll vårdar bamet, samt med 

LZ 
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vårdnadshavaren. Uppföljningen ska enligt förordningen ornfatta den unges hälsa, 
utveckling, sociala beteende och skolgång, samt relationer till anhöriga och andra 
närstående. I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:12) preciseras att den 
personliga kontakten med barnet ska vara minst en gång per halvår, samt att det av 
genomIörandeplanen som följs upp v81je halvår ska framgå vilka specificerade 
insatser som ska genomIöras av alldra huvudmän, som till exempel skola och hälso
och sjukvården. 

Lokala riktlinjer och rutiner gällande uppföljning av placerade barn 
Socialnämnden i Håbo kormnun antog 2009-08-28 "Riktlinjer för handläggning och 
dokumentation inom individ- och familjeomsorgen" , gällande barn och 
ungdomsärenden. Riktlinjerna består främst aven sannnanfattning av 
lagstiftningen. 

Skriftliga rutiner rörande familjehemsplacering finns också sedan vintern 
2008/2009, som uppdaterats ett par gånger. Rutinerna beskriver mer i detalj 
fördelning av och tnrordning inom förekommande arbetsuppgifter för 
socialsekreterare i Barn och ungdomsgruppen., och bland annat finns 
rutinbeskrivning bing placering och uppföljning av placeringar enligt SoL och 
LVD. 

Barn och ungdomsgruppen i Håbo kommun har sedan våren 2010 licens att arbeta 
utifrån BBIC (barns behov i centrum). Vid varje placering och varje återkommande 
övervägande 81wänds därför BBIC:s standardiserade fonnulär så att inget 
behovsormåde ska kunna glömmas bort. Både inledningsvis i placeringsinfannatian 
till farniljehelmnet och i uppföljningens samtal med barnet, samtal med 
familjehelmnet och i kontakt med skola eller andra vårdinstanser blir därför en 
uppföljning gjord inom alla behovsområden: Hälsa, Utbildning, Känslo- och 
beteendernässig utveckling, Identitet, Farnilj- och sociala relationer, Socialt 
uppträdande, samt Klara sig själv. 

Föreslagna åtgärder jämfört med dagens rutiner 

- Att varje placerat barn ska ha en särskilt utsedd socialsekreterare 

Varje barn och ungdom som konuner i kontakt med Barn- och ungdomsgruppen får 
genast en socialsekreterare som är ansvarig för just det barnet. lbl811d finns även en 
medhandläggare men det'är tydligt vilken socialsekreterare som har huvudansvaret. 
Sannna socialsekreterare som utreder behovet följer sedan barnet så länge han/hon 
har kontakt med socialtjänsten, oavsett om den insats som beviljas är inom 
öppenvården eller om barnet placeras utanför det egna föräldrallemlllet. Om 
ungdomen fortf81'ande har kontakt med sociältjänsten vid 21 års ålder tar dock en 
vuxenllandläggare över ansvaret. 

Om en socialsekreterare slutar sin t j änst eftersträvas att ny socialsekreterare utses i 
god tid och att barnet träffar båda tillsannnans irman den tidigare socialsekreteraren 
slutal'. 

. '23 
- Att placerade barn skafå besök av sin socialsekreterare minst en gång i kvartalet. 
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Rutinen är att träffa det placerade barnet minst en gång per halvår. I mer kortsiktiga 
placeringar med aktivt arbete för hemflytt är kontakten dock ofta tätare än så. I 
långsiktiga uppväxtplaceringen är det vanligare att det går ett halvt år mellan 
sodalsekreterarens besök till barnet. Bam och ungdomsgruppen ser dock att en 
förändring i arbetssättet skulle kunna vara möjlig, sarnt gynnsam för bamet. De 
formella övervägandena skulle då även fortsättningsvis vara halvårsvis, men barnet 
skulle besökas med cirka tre månders mellanrum. Skulle förändringar i vårdbehovet 
upptäckas vid dessa besök kan sodalsekreteraren då förstås ändå lägga fram 
ärendet för politisk beredning och beslut om förändring av vården. 

- Att utbildning ska vara obligatoriskför familjehem som kommunen anlitar. 

En återkommande obligatorisk utbildning hade varit resurskrävande och finns inte 
idag. Sammantaget finns ändå i myndighetsenhetens resursgrupp goda kunskaper 
om de olika uppdragstagarnas behov, samt möjlighet att möta dessa behov. Se 
beskrivning nedan, 

- Att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa att famiij'ehemmen får den 
handledning och det stöd som de har behov av. 

Myndighetsenhetens resurs grupp har till uppgift att rekrytera, utreda, samt utbilda 
och handleda enhetens externa uppdragstagare, såsom familjehem, kontaktfamiljer 
och kontaktpersoner. 

På senare tid har det i avtalen med familj ehemmen skrivits in att det är obligatoriskt 
att ha kontakt med resurshandläggare. Utifrån varje uppdragstagares erfarenhet och 
kompetens ser resurshandläggaren till att nödvändig information ges inför och 
under en placering och även handledningen anpassas utifrån de individuella 
behoven. 

Bland Myndighetsenhetens verksamhetsplaner f1Ill1s även en plan för 
"kompetensutveckling för uppdragstagare i Håbo kommun 2011". Där beskrivs hur 
det fortlöpande satsas på stöd och kompetensutveckling till familjehem, 
kontaktfamiljer, samt kontaktpersoner. Vid två träffar per termin under 2011 
anordnas kvällsträffar för alla uppdragstagare med syfte att öka uppdragstagares 
knnskap om socialtjänstens arbete, lärdom kring utredningsprocess, lagstiftning, 
utvecklingspsykologi och anknytning, samt knnskap om vilka resurser som finns i 
kommunen och samhället. Vid en tidigare träff har det till exempel bjudits in 
föreläsare kring neuropsykaitriska diagnosen Asperger, vid ett annat tillfalle hölls 
en särskild informationsträff för familjehem till ensamkommande flyktingbarn, och 
då hade tidigare asylsökande unga vuxna, samt Migrationsverket bjUdits in. Alla 
träffar ger också ett stort mervärde i och med det erfarenhetsutbyte som blir mellan 
uppdragstagarna. 

- Att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa tydliga rutiner för att förebygga, 
upptäcka och hantera missförhållanden på ett HVB-hem eller i ettfamiljehem, 

2'1 
Både för placeringar i HVB-hem och i familjehem torde bästa sättet att förebygga 
och upptäcka missförhållanden vara socialsekreterarens kontakt med barn och 
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uppdragstagare och i det fysiska besöket på plats. För allvarliga missfårh~llanden 
inom socialijänstens individ- och familjeomsorg gäller sedan juli 2011 Lex Sarah, 
för vilket socialnämnden kommer att utforma riktlinjer under hösten. 
Farniljehennnet omfattas inte av Lex Sarah, men likväl socialnämndens arbete med 
uppfåljning av familj ehemsvården. Redan idag hanteras olika typer av svårigheter 
som upptäcks vid placeringar, utifrån problemets art Det har förekommit att bam 
behövt omplaceras på grund av missförhållanden i familjehe1ll1l1et, att ett sedan 
tidigare utrett och godkänt familjehem utreds på nytt i och med att dess familjebild 
eller fårutsättningar fårändrats under placeringens gång, och även oanmälda 
hembesök har praktiserats vid behov. 

En nyhet sedan år 2010 är också att de kontroller i polis- och sociahegister som 
ingår i utredningen av ett blivande familjehem upprepas varje år, samt att även 
utdrag ur kronofogderegister tillkommit som generell kontrolL 

Vid HVB-hemsplaceringar kontrolleras att hennnen har erforderliga tillstånd och 
efter avslutad placering svarar resurshandläggare på he1ll1l1ets utvärderingsformulär. 

- Att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa att placerade barn får veta sina 
rättigheter och följa upp att det sker på ett sätt som barnförstår. 

Socialstyrelsen har utformat broschyrer med kort information om det placerade 
bamets rättigheter. Broschyrema är lättlästa och riktsr sig till barnet. 
Socialsekreterarens namn och telefollllUmmer skrivs upp på baksidan, och där finns 
också kontaktuppgifter till Socialstyrelsen, som barnet uppmanas ringa till "om 
ingen lyssnar på dig". Sedan vintem 2010/2011 ingår det i socialsekreterarnas rutin 
för placerade barn, att dessa broschyrer delas ut 

Vid varje övervägande, två gånger per år, går sodalsekreteraren också igenom 
genomförandeplanen tillsammans med barnet Det ska både säkerställa att barnets 
röst blir hörd, men också att barnet inte ska kunna sväva i ovisshet om syftet med 
placeringen, eller dess planerade innehålL 

- Att ge socialnämnden, skolnämnden och bildningsnämnden i uppdrag att göra en 
studieplanför varje placerat barns skolgång och undervisning. 

I motionen står specificerat att "grunden bör vara en pedagogisk och 
skolpsykologisk utredning av barnet infår eller i anslutning till placeringen." 

Förslaget grundar sig på en beskrivning av att utbildningsrelaterade frågor tenderar 
att hamna i bakglunden vid placering. Förvaltningen menar att så generellt inte är 
fallet får de bam som i dag placeras av Håbo konnnun. Utvecklingen har gått starkt 
framåt de senaste åren, liksom kunskapen om att skolnärvaro och en väl 
genomgången utbildning är en av de starkaste friskfaktorerna i ett bams uppväxt. 
Skola är ett av de behovsområden i genomförandeplanerna som är tydligast 
specificerade, och det är också tydligt att just skolfrågor är en av de frågor som 
socialsekreterare behöver ägna mest tid åt när det gäller placering och uppföljning 
av placeringar för våra bam och ungdomar. 

ZS 
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I barn och ungdomsgruppens skriftliga rutin får uppfåljning av placerade barn är 
också sedan 2010 specificerat att direktkontakt ska tas med skolan vid minst 
vartannat övervägande, det vill säga varje år. Vid en problematisk skolgång är detta 
ofta ändå en självklarhet, men vid en skolgång som barn och familjehem beskriver 
som välfungerande kunde socialsekreterare tidigare nöj a sig med att dokumentera 
deras beskrivning, vilket således är upp säkrat på senare år. Förbättringsområdet är 
dock fortfarande de barn som är placerade inom Håbo kommun och fortfarande går 
i kommunens skolor. F ör dessa barn och ungdomar tenderar socialsekreterare i 
högre utsträckning lägga ansvaret på familjehemmet, och de individuella 
studieplanerna efterfrågas i en mindre utsträckning, vilket behöver förbättras. 

Tanken att ett barn infår sin placering utanfdr fdräldrahennnet får med sig en 
individuellt utformad studieplan som också inkluderar en skolpsykologisk 
utredning är god, men svår att genomföra så som fdrslaget antyder. Det är sällan 
långa fdrberede1setider infdr ett bams placering, eftersom det bara är i de svåraste 
fallen som nödvändigt stöd och skydd ges utanför föräldrahennnet. Det är också 
sällan känt vid placeringstillfållet hur långvarig placeringen konnner att bli. Ibland 
är de geografiska avstånden mellan hemkommun och familjehem stora och särskilt 
för ungdomar som i ett mer aknt skede kan placeras på ett HVB-hem blir det också 
ibland aktuellt med en omplacering efter en tid. Håbo kommun kan inte bestännna 
över skolor i andra kommuner, varfdr ansvaret för den skolpsykologiska 
utredrringen skulle behöva ligga på Håbos skol- och bildningsfdrvaltning. Det 
skulle ibland kunna innebära betydande praktiska svårigheter, även för barn och 
familj ehem, att få en sådan utredrring genomfdrd. 

Yttranden från Skolnämnd och Bildningsnämnd: 

Skolnärnnden och Bildningsnärnnden har efter remissfdrfarande instämt i 
ovanstående bedömning avseende generell skolpsykologisk utredning. Närnndenm 
anser att motionens fdrslag redan uppfylls idag i och med de individuella 
utvecklingsplaner som upprättas fdr vru.je elev, samt de personliga åtgärdsprogram 
som finns för elever som inte når målen. 

Från både Skolnämnd och Bildrringsnämnd påpekas dock att konununikationen 
mellan socialtjänst och skola behöver fdrbättras både inför en placering, under tiden 
som en placering pågår, samt infdr en hemflytt till Håbo konnnun. Även behovet av 
uppdaterade gemensamma rutiner mellan förvaltningarna poängteras och 
Bildningsfdrvaltningen specificerar ett önskemål om en upprättad handlingsplan fdr 
placerade barn i samband med skolstart eller byte av skola. 

Socialförvaltningen instänuner i behov av förbättrad kommunikation i 
placeringsärendena. En arbetsgrupp med representant från myndighetsenlleten och 
skolförvaltningen är redan utsedda fdr att påbörja en översyn av gemensannna 
rutiner, efter beslut i oktober 2011 i den tidigare styrgruppen soc/skola. När det 
ru.·betet är utfört kommer förbättrad kommunikation att vara ett naturligt och 
nödvändigt led i implementeringen av de uppdaterade rutinerna. Från 
Bildningsnämnden påpekades i remissvaret också att det är ett steg i rätt riktning att 
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socialförvaltningen under föregående år utsåg en socialsekreterare som 
kontaktperson för varje rektorsområde, vilket kan leda till en förbättrad dialog. 

- Att ge socialnämnden i uppdrag att i samverkan med landstinget se till att varje 
barn som placeras får en hälsoundersökning och att barnets hälsa fortsatt följs 
under placeringen. 

Den fysiska hälsan har länge varit ett eftersatt område generellt i Sverige för 
uppföljning av placerade barns behov, där fokus tenderat att vara barnets sociala 
utveckling. I och med att BBIC spridit sig över landet, där hälsa är ett av 
behovsområdena, har dock planering och uppföljningen rörande hälsan förbättrats 
avsevärt. 

Vid en genomgång av de genomförandeplaner som förekommer idag för de barn 
som placerats av Håbo kommun kan konstateras att fokus oftast ligger på annat än 
regelrätta hälsoundersökningar. utan mer på vardagligare företeelser såsom hygien, 
kost med mera. Ofta är detta eftersatta områden som när det inte sköts kan innebära 
både hälsoproblem men också sociala problem för barnet. Men själva kontakterna 
med hälso- och sjukvården borde i större utsträckrring följas upp nännre av 
socialsekreterarna. I dagsläget är det främst för de yngsta barnen som det 
specificeras i genomförandeplanerna att familjehemmet ska ta barnet till de vanliga 
BVC-kontrollerna, att möta upp vid kallelser från folktandvården, et c .. Vid 
placeringar av äldre barn är det fortfarande mindre vanligt att sådant specificeras i 
genomförandeplanerna, trots att det är underförstått att familjehemmet sköter dessa 
åtaganden. Det här är således fOlifarande ett förbättringsområde. 

Förslaget att varje barn som placeras får genomgå en hälsoundersökrring är till stora 
delar ett gott förslag. Erfarenheten säger att det inte är helt enkelt att ''beställa'' 
Il11dersökrringar av landstinget för barn som är friska. I avvaktan eventuell 
överenskommelse med landstinget så kan säkert ändå sådana undersökningar 
genomföras mer rutinmässigt så länge socialförvaltningen står för kostnaderna. 
Förvaltningen förespråkar dock inte att sådana undersökningar rutinmässigt ska 
utföras på barn som jomplaceras, utan enbart för när vårdplanen imlehåller en mer 
långsiktig placering. Liksom med allt armat som rör det placerade barnet måste 
också ett samtycke [runas Ji"ån vårdnadshavaren, så länge placeringen genomförs 
enligt socialtjänstlagen. 

Sammanfattande bedömning för varje förslag 

- Att varje placerat barn ska ha en särskilt utsedd socialsekreterare 
Förvaltningen bedriver redan arbetet på detta sätt. 

- Att placerade barn skafå besök av sin socialsekreterare minst en gång i kvartalet. 
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget. 

- Att utbildning ska vara obligatoriskfär familjehem som kommunen anlitar. 
Förvaltningen ställer sig inte positiv till förslaget utan menar att dagens arbete är 
tillräckligt. 
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- Att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa att familjehemmen får den 
handledning och det stöd som de har behov av. 
Förvaltningen arbetar redan på detta sätt, vilket säkerställs i och med chefers 
uppföljning av resurshandläggares arbete. 

SN nr 2011.3349 

- Att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa tydliga rutiner för attforebygga, 
upptäcka och hantera missförhållanden på ett HVB-hem eller i ettfamiljehem. 
Förvaltningen anser att tätare kontakt med barnet är tillräckligt komplement till 
dagens arbetssätt för att förebygga, upptäcka och hantera missförhållanden i vården. 

- Att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa att placerade barn får veta sina 
rättigheter och följa upp att det sker på ett sätt som barn förstår. . 
Förvaltningen bedriver redan arbetet på detta sätt, vilket säkerställs i chefers 
uppföljning av socialsekreterares arbete. 

- Att ge socialnämnden, skolnämnden och bildningsnämnden i uppdrag att göra en 
studieplanför varje placerat barns skolgång och undervisning. 
Förvaltningen anser att det som behövs i första skedet är en översyn av 
gemensamma rutiner, samt att rutinerna efterlevs bättre, med förbättrad 
kommunikation. Här har chefer och arbetsledare ett viktigt ansvar. 

- Att ge socialnämnden i uppdrag att i samverkan med landstinget se till att varje 
barn som placeras får en hälsoundersökning och att barnets hälsafortsatt foljs 
under placeringen. 
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget så länge en generell rutin enbart 
omfattar banl där mer långsiktiga placeringar planeras. Detta innebär att 
undersökningarna oftast kommer att genomföras efter att placeringen påbörjats. 

2012-01-02 
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Yttrande över socialförvaltningens utredning av förslaget att 
stärka placerade barns rättigheter -

Sammanfattning 
Efter motion från Folkpartiet angående åtgärder för att stärka placerade 
barns rättigheter beslutade kommunfullmäktige 2011-06-13, § 85, att uppdra 
åt socialnämnden att dels utreda fdrslaget och dels också inbämta 
synpunkter från bildnlngsnämnden och skolnämnden gällande fårslaget om 
individuell studieplan. . 

Av motionen framgår förslaget att en studieplan får varje placerat bam 
upprättas. Grunden bör vara en pedagogisk och skolpsykologisk utredning 
av bamet inför, eller i anslutning till, placeringen. Undersökningen ska 
fastställa vilka behov och förutsättningar barnet har infdr sin fortsatta 
skolgång och planera får de eventuella insatser som bamet behöver får att 
kUlma nå skolans kunskapsmål. 

Skolförvaltningens förslag till yttrande 
Skolförvaltningen instämmer i socialfårvaltnlngens uttalande om att en 
psykologisk utredning innan en placering och även vid placering i annan 
kommun skulle innebära betydande praktiska svårigheter.' . 

Skolfårvaltnlngen vill att skolnämndens ansvar får skolplikten förtydligas i 
uredningen och att rutinen mellan förvaltningal11a för att skolnämnden ska 
kunna folja upp skolplikten ses över och eventuellt uppdateras/revideras får 
att stärka placerade bams rättigheter. 

Den individuella utvecl9ingsplan som ska upprättas får samtliga elever 
anses uppfylla det som efterfrågas i motionen. De elever som inte når målen 
har personliga åtgärdsprogram där det tydligt ska framgå vilka insatser 
skolan behöver göra får att eleven ska nå målen. 

Vid placeringar utanför kommunen, men där barnet behåller skolgången i 
kommunen, behöver kommunikationen förbättras med socialfårvaltnlngen. 

Skolförvaltningen vill också utveckla kommunikalionen och 
frarnfårhållningen i de ärenden där det är tänlct att eleven ska komma 
tillbaka till sin ''hemskola''. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Under arbetsutskottets behandling av ärendet fåreslås fo \f ande 
förtydliganden (kursiverade)~ 

Skolfårvaltningen instämmer i socialfårvaltnlngens uttalande om att en 
psykologisk utredning innan en placering och även vid placering i annan 
kommun, skulle hamna på hemkommunens ansvar, vilket innebär betydande 

UTDRAGSSESTYR. 
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Yttrande över socialförvaltningens utredning av förslaget att 
stärka placerade barns rättigheter . 

praktiska svårigheter. Att barnen oftast placeras väldigt snabbt gör också att 
det blli' svårt att göra utrednIngen innan en placering. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden yrkar att skolnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 10, 2011-11-28 
Protokoll från skolnämndens arbetsutskott § 8, 2011-11-16 
Tjänsteskrivelse, 2011-08-04 
Protokoll från socialnämnden, 88 §, 2011-08-30 
Tjänstesl..-ivelse från socialförvaltningen, 2011-08-04 
Tjänsieskrivelse från socialförvaltningen, 2011-08-04 
Protokoll från kommunfullmäktige, 85, 2011-06-13 
Motion från Folkpartiet, 2011-05-17 

Beslut 

l. Skolnämnden godkänner, med förtydliganden, förvaltningens 
synpunkter på socialförvaltningens utredning gällande förslaget att 
stärka placerade barns rättigheter. 

Beslutsexpediering 
Socialnän111den 
Skolförvaltningens ledningsgrupp 

0u 1'7:/1 t' ' 

EXPEDlERAD /~D 

I •••.• _ . __ 



-.-:::::::----

,----- "--------=-- ;.;;.:-:::.;. ~"--:".:.: 

HÅBO 
KOMMUN 

.- -_-_-_-..c-" __ -_-_-~~ -- ___ ",-_-_'_-___ ... -___ ~~ __ • __ _ 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-11-16 

Skol nämndens arbetsutskott 

JUSTERARE 
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Yttrande över socialförvaltningens utredning av förslaget att 
stärka placerade barns rättigheter 

Sammanfattning 
Efter motion från Folkpartiet angående åtgärder filr att stärka placerade 
barns rättigheter beslutade kommunfullmäktige 2011-06-13, § 85, att uppdra 
åt socialnämnden att dels utreda förslaget och dels också inhämta 
synpunkter från bildningsnämnden och skolnämnden gällande fOrslaget om 
individuell studieplan. 

Av motionen framgår förslaget att en studieplan för varje placerat barn 
upprättas. Grunden bör vara en pedagogisk och skolpsykologisk utredning 
av barnet inför, eller i anslutning till, placeringen. Undersökningen ska 
fastställa vilka behov och förutsättningar barnet har inför sin fortsatta 
skolgång och planera för de eventuella insatser som bamet behöver fOr att 
kunna nå skolans kunskapsmål. 

Skolförvaltningens förslag till yttrande 
Skolfdrvaltningen instämmer i socialförvaltningens uttalande om att en 
psykologisk utredning iJman en placering och även vid placering i annan 
kommun skulle innebära betydande praktiska svårigheter. 

Skolförvaltningen vill att skolnämndens ansvar för skolplikten fÖltydligas i 
utredningen och att rutinen mellan förvaltningama för att skolnämnden ska 
kunna följ a upp skolplikten ses över och eventuellt uppdateraslrevideras för 
att stärka placerade bams rättigheter. 

Den individuella utvecklingsplan som ska upprättas för samtliga elever 
anses uppfylla det som efterfrågas i motionen. De elever som inte. når målen 
har personliga åtgärdsprogram där det tydligt ska fi'amgå vilka insatser 
skolan behöver göra fOr att eleven ska nå målen. 

Vid placeringar utanför kommunen, men där bamet behåller skolgången i 
kommunen, behöver kommunikationen förbättras med socialförvallningen. 

Skolllirvaltningen vill också utveckla kommunikationen och 
framfilrhåilningen i de ärenden där det är tänkt att eleven ska komma 
tillbaka till sin "hemskola". 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Under arbetsutskottets behandling av ärendet föreslås följande 
fll1tydliganden (kursiverade): 

Skolfilrvaltningen instämmer i socialförvaltningens uttalande om att en 
psykologisk utredning innan en placering och även vid placering i annan 
kommun, skulle hamna på hemkommunens ansvar, vilket innebär betydande 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDAAGS8ESTYRKN1NG 
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Skol nämndens arbetsutskott 

JUSTERARE 

SKNAU § 8 SKN 20111156 

Yttrande över socialförvaltningens utredning av förslaget att 
stärka placerade barns rättigheter 

praktiska svårigheter. Att barnen oftast placeras väldigt snabbt gör ocks-å att 
det bli/" svd/"t att gö/"a utredningen innan en placering. 

BeSlutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2011-08-04 
Protokoll från sociahlämnden, 88 §, 2011-08-30 
Tjänsteskrivelse från socialfdrvaltningen, 2011-08-04 
Tjänsteskrivelse från socialförvallningen, 2011-08-04 
Protokoll iån kommunfulhnäktige, 85, 2011-06-13 
Motion från Folkpartiet, 2011-05-17 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Skolnämnden godkänner, med förtydliganden, förvaltningens 
synpunkter på socialfdrvaltningens utredning gällande fOrslaget att 
stärka placerade barns rättigheter. 

Beslutsexpediering 
Sociahlämnden 
Skolförvaltningens ledningsgrupp 

EXPEDIERAD 

I 
SIGNATUR UTDRAGSBESli'RKN1NG Nr2011A210 
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".. HÄBO -.r KOMMUN 

Datum 
2011-09-16 

Vår betecknIng 
SKN20111156 nr 2011.3360 

Skolförvaltningen 
Skolkontoret 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, Administrativ controller 
0171-62609 
viveca.stromberg@bildning.haoo.se 

yttrande över socialförvaltningens utredning av förslaget att 
stärka placerade barns rättigheter 

Sammanfattning 
Efter motion från Folkpartiet angående åtgärder för att stärka placerade 
barns rättigheter beslutade kommunfullmäktige 2011-06-13, § 85, att uppdra 
åt socialnämnden att dels utreda förslaget och dels också inhämta 
synpunkter från bil(iningsnämnden och skolnärnnden gällande förslaget om 
individuell studieplan. 

Av motionen framgår fOrslaget att en studieplan för varje placeratbarn 
upprättas. Grunden bör vara en pedagogisk och skolpsykologisk utredning 
av barDet inför, eller i anslutning till, placeringen. Undersökningen ska 
fastställa vilka behov och förutsättningar barnet har inför sin fortsatta 
skolgång och planera fOr de eventuella insatser som barnet behöver för att 
kunna nå skolans kunskapsrnål. 

Av socialförvaltningens utredning framgår att skola är ett av de 
behovsområden i genomförandeplanerna som är tydligast specificerade, och 
det är tydligt att just skolfrågor är en av de frågor som sodalsekreterare 
behöver ägna mest tid åt när det gäller placering och uppföljning av 
placeringar för barD och ungdomar. Socialförvaltningen menar att 
utbildningsrelaterade frågor inte hamnar i bakgl.'Unden för de barD som 
placeras av Håbo kommun, vilket förslaget i motionen gmndar sig på. 
Utvecklingen har gått starkt framåt de senaste åren, liksom kunskapen om 
att skolnärvaro och en väl genomgången utbildning är en av de starkaste 
friskfaktorerna i ett barns uppväxt. I barD- och ungdomsgmppens skriftliga 
rutin för uppföljning av placerade barD är det specificerat att direktkontakt 
ska tas med skolan vid minst vartannat övervägande, det vill säga varje år. 
Socialförvaltningen ser dock att det finns ett förbättringsområde när det 
gäller de barn som är placerade inom Håbo kommun och fortfarande går i 
kommunens skolor. För dessa barD och ungdomar tenderar socialsekreterare 
i högre utsträckning lägga ansvaret på familjehemmet, och de individuella 
studieplanerna efterfrågas i mindre utsträckning, vilket behöver förbättras. 

Av utredningen framgår vidare att tanken med att ett barD inför sin placering 
utanför föräldrahemmet får med sig en individuellt utfonnad studieplan som 
också inkluderar en skolpsykologisk utredning är god, men svår att 
genomföra så som förslaget antyder. Detta utifrån att det sällan är långa 
fOrberedelsetider inför ett barns placering, eftersom det bara är i de svåraste 
fallen som nödvändigt stöd och skydd ges utanför föräldrahemmet. 
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Skolförvaltningens hantering av ärendet 
Enligt skollagens (2010: 800) 7 kap 20 § är det den som har vårdnaden om 
et! skolpliktigt barn som ska se till at! barnet fullgör sin skolplikt 

Kommunens ansvar regleras i 7 kap 21 och 22 § § skollagen och fdreslaiver 
att kommunen ska se till at! eleverna i dess grundskola och grundsärskola 
fullgör sin skolgång. Hemkommunen ska se till at! skolpliktiga bam som 
inte går i dess gtundskola eller grundsärskola på något annat sätt får 
föreskriven utbildning. Ansvaret för skolplikten i kommunen åligger 
skolnämnden. 

Av utredningen framkommer att skolan är ett av de behovsområden som 
tydligast är specificerade i genomförandeplanerna, och att skolfrågol' är en 
av de frågor som socialsekreterare behöver ägna mest tid åt när det gäller 
placering och uppföljning av placeringar. Av socialförvaltningens utredning 
fi:amkommer dock inget om bamens skolplikt. Ukedningen betonar 
socialförvaltningens kontakter med elevens skola, men eftersom ansvaret för 
skolplikten åligger skolnärnnden, behöver även den följa upp elevernas 
skolgång, särskilt vid placelingar i andra kommuner. Skolförvaltningen 
anser därför att ansvaret för skolplikten bör förtydligas i uredningen. 

Skolförvaltningen instämmer i socialförvaltningens skrivning i jj-ågan om 
ansvaret för den skolpsykologiska utredningen som, vid placering i annan 
kommun, skulle hamna på hemkommunens ansvar, vilket skulle innebära 
betydande praktiska svårigheter. 

I motionen föreslås att en studieplan upprättas för varje placerat bams 
skolgång och undervisning. En individuell utvecklingsplan ska upprättas för 
alla elever. I de fall en elev behöver få en pedagogisk eller psykologisk 
utredning fångas detta in i ett åtgärdsprogram. De elever som inte når målen 
har personliga åtgärdsprogram där det tydligt ska framgå vilka insatser 
skolan behilver göra för att eleven ska nå målen. Skolförvaltningen anser att 
förslaget i motionen redan uppfylls. 

Skolförvaltningen har samlat in synpunkter från rektorerna gällande de 
erfarenheter som finns av samarbetet med socialtjänsten i de fall bamen 
fortfarande vistas i kommunen. Följande synpunkter har framkommit: 

I en del ärenden blir det problem med kommunikationen mellan 
socialförvaltningen och skolan, men det är oftast i de ärenden när elever går 
kvar i skola i Håbo kommun men placeras utanför kommunen. 
Svårigheterna uppstår kring vem skolan ska kommunicera med då t.ex. 
vårdnadshavaren inte längre har vårdnaden. Det är även olika rutiner i olika 
kommuner. 

Samarbetet med socialfölvaltningen fungerar mycket bra, med iidiga 
kontakter kring bam som placeras i kommunen och som har levar sin 
skolgång i kommunen. 
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Förslag till utvecklingsmöjligheter som framkommit är att 
kommunikationen mellan "institutionsskola"/annan skola och "hemskola" 
måste vara bra om det är tänkt att eleven ska komma tillbaka till denna. 
Framforhållning är ett annat nyckelord i det sammanhanget. 

Skolförvaltningens synpunkter 
• Skolforvaltningen instämmer i socialförvaltningens uttalande om att 

en psykologisk utredning innan en placering och även vid placering i 
annan kommun skulle innebära betydande praktiska svårigheter. 

• Skolförvaltningen vill att skolnämndens ansvar fOr skolplikten 
fortydligas i utredningen och att rutinen mellan fårvaltningama for 
att skolnämnden ska kunna följa upp skolplikten ses över och ev. 
uppdateras/revideras fdr att stärka placerade barns rättigheter. 

• Den individuella utvecklingsplan som ska upprättas for samtliga 
elever anses uppfYlla det som efterfrågas i motionen. De elever som 
inte når målen har personliga åtgärdsprogram där det tydligt ska 
framgå vilka insatser skolan behöver göra får att eleven ska nå 
målen. 

• Vid placeringar utanfor kommnnen, men där barnet behåller 
skolgängen i kommunen, behöver kommunikationen förbättras med 
socialfdrvaltningen. 

• Utveckla kommunikationen och framförhållningen i de ärenden där 
det är tänkt att eleven ska komma tillbaka till sin "hemskola". 

Beslutsunderlag 
Protokoll från socialnämnden, 88 §, 2011-08-30 
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2011-08-04 
Tjänsteskrivelse från socialfOrvaltningen, 2011-08-04 
Protokoll från kommunfullmäktige, 85,2011-06-13 
Motion från Folkpartiet, 2011-05-17 

Förslag till beslut 

1. Skolnämnden godkänner förvaltningens synpunkter på 
socialforvaltningens utredning gällande förslaget alt stärka placerade 
bams rättigheter. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
Skolförvaltningens ledningsgrnpp 



~HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

~ KOMMUN 
Bildningsnämhd 

Datum 

2011-12-06 HABOKOMMUN 
SOCIALFöRVALTNINGEN 

An~ 2011 -11- 1 4 
BLN § 107 BLN 2011150 Onr 16!V:Yi II. 32SS 

Yttrande på motion om att stärka placerade barns rättigheter 

Sammanfattning 

I 

Efter en motion från folkpartiet angående åtgärder fdr att stärka placerade 
barns rättigheter beslutade kommunfullmäktige 2011-06-13 (KF § 85) att 
uppdra åt socialnämnden att utreda fdrslaget. Nämnden uppdrogs också att 
inhämta synpunkter från bildningsnämnden och skolnämnden gällande 
fdrslaget om att nämnderna tillsammans upprättar en individuell studieplan 
för varje placerat barns skolgång och undervisning. Motionen specificerar 
att en pedagogisk och skolpsykologisk utredning ska göras av varje barn i 
anslutning till placeringen och ligga till grund för studieplanen. 

Bildningsnämndens yttrande- sammanfattning 
Bildningsnämnden instämmer socialnämndens yttrande att det-idag redan 
ska [mnas rutiner på varje enskild gymnasieskola får upprättande av 
individuella studieplaner. Varje skola har dessutom skyldighet att upprätta 
åtgärdsprogram får elever som är i behov av särskilt stöd. I detta arbete ska 
skolan samråda med elevhälsan. Därigenom uppfylls motionens förslag om 
en skolpedagogisk och skolpsykologisk utredning. 

Bildningsnärnnden föreslår att Socialnämnden ser över sina rutiner för 
kommunikation med elevernas skolor och med bildningsfdrvaltningen. 

Bildningsfårvaltningens bristande insyn i socialförvaltningens verksamhet 
hindrar förvaltningen i dess ansvar enligt skollagen och kan ytterst vara till 
nackdel för de placerade eleverna. Bildningsnämnden föreslår att 
socialförvaltningen undersöker hur förvaltningen, inom ramen för sekretess, 
mer regelbundet kan infannerar bildningsförvaltningen om samtliga de 
ungdomar som är placerade och för vars utbildning bildningsnämnden 
ansvarar. 

Bildningsnämnden föreslå vidare att socialförvaltningen tillsanunans med 
berörd skola upprättar en individuell handlingsplan får varje placerad elev 
får att skolan på bästa sätt ska kunna anpassa sin verksamhet och sina 
rutiner utifrån elevens situation. Skolverket ha!' under 2011 tagit fram ett 
fårslag till handlingsplan fdr unga med skyddade personupp gifter. Då det 
finns många paralleller mellan dessa grupper bör en li)<nade rutin kunna 
introduceras även för placerade barn. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, Hid 2011.2389,2011-11-28 
Tjänsteskrivelse- yttrande, Hid 201 1.2282, 2011-11-10 
Sanlmanträdesprotokollsocialnämnden § 88, 2011-08-30 
Socialförvaltningens utredning rörande förstärkning av placerade barns. 
rättigheter, Hid 2011.1958,2011-08-04 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-12-06 

Bildningsnämnd 

... " 

BLN § 107 BLN 2011/50 

Motion angående åtgärder får att stärka placerade barns rättigheter, Hid 
2011.1541,2011-07-07 

Beslut 

1. Bildningsnämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till 
socialnämnden. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) rQ HAs O 
~ KOMMUN 

Datum 

2011-11-10 
Vår beteckning 

BLN2011/50 nr 2011,2282 

Bildningsförvaltningen 
Bildningskon\oret 
Cajsa Melander, 
0171-53886 
cajsa,melander@bildning,habo,se 

Yttrande på motion om att stärka placerade barns rättigheter 

Bakgrund 
Efter en motion från folkprutiet rulgående åtgärder för att stärka placerade 
bruns rättigheter beslutade kommunfhllmäktige 2011-06-13 (KF § 85) att 
uppdra åt socialnämnden att utreda förslaget. Nämnden uppdrogs också att 
inhämta synpunkter från bildningsnämnden och skolnämnden gällande 
förslaget om att nämnderna tillsammallS upprättru' en individuell studieplw 
för vruje placerat bams skolgång och undervisning, Motionen specificerru' 
att en pedagogisk och skolpsykologisk utredning ska göras av vruje bru'n i 
anslutning till placeringen och ligga till grund för studieplwen, 

Socialnämndens yttrande 
Enligt socialnämndens utredning har nämnden wsvar för att regelbundet 
göra uppföljning av den placerade ungdomens förhålIwden, däribland 
utbildning, Socialnämnden frruuhåller att en stor vikt läggs på ungdomrunas 
utbildningsbehov vid placering och uppföljning av placeringru' och 
socialförvaltningen hru' som rutin att ta en direktkontal,t med skolw minst 
en gång per år, Socialnämnden framMller vidru'e att det finns pra\(tiska 
svårigheter med att genomföra en pedagogisk och skolpsykologisk 
utredning då placeringar ofta sker på kOlt vru'sel och utan att man i fÖlVäg 
vet hur långvru'ig placeringen kommer att bli. De geografiska avstånden till 
hemkommunen kw också vara ett hinder, Vidare tillägger socialnäimlden 
att varje skola redan idag hru' en skyldighet (enligt skollagen) att upprätta en 
individuell studieplw för vruje elev, Nämndens sintsats är att det är 
tillräcldigt att existerwde rutiner efterlevs bättre, Nämnden välkomnar 
synpunkter från bildningsn1hunden och skolnämnden hur uppföljningen av 
de placerade barnens skolgång kan utvecldas vidare, 

Bildningsnämndens yttrande- sammanfattning 
Bildningsnäiunden instämmer i socialnämndens yttrwde att det idag redw 
ska finnas rutiner på vruje enskild gymnasieskola för upprättwde av 
individuella studieplwer, Varje skola har dessutom skyldighet alt upprätta 
åtgärdsprogrruu för elever som är i behov av särslält stöd för att nå de 
kunskapslaav som minst ska uppnås, eller uppvisar wdra svfu'igheter i sin 
skolsituatian (Skollagen kap 3 § § 6-9), I detta arbete ska skolw samråda 
med elevhälsan, Därigenom uppfylls motionens förslag om en 
skolpedagogisk och skolpsykologisk utredning, Atgärdsprogrammet kw 
leda till ändringru' i den individuella studieplwen, t.ex, genom reducering av 
kurser. 

Bildningsnämnden föreslfu' vidare att Socialnämnden ser över sina rutiner 
för kommunikation med skola och bildningsfölvaltning, 
Bildningsförvaltningens bristrulde insyn i socialfölvaltningens verksamhet 
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hindrar förvaltningen i dess ansvar enligt skollagen och kan ytterst vara till 
nackdel för de placerade eleverna då infOlmation och stöd inte kommer dem 
till del. Bildningsnämnden föreslår att socialförvaltningen undersöker hur 
förvaltningen, inom ramen fdr selaetess, mer regelbundet kan informerar 
bildningsfölvaltningen om de ungdomar som är placerade och för vars 
utbildning bildningsnämnden ansvarar. 

Bildningsnämnden föreslå vidare att socialförvaltningen tillsammans med 
berörd skola upprättar en individuell handlingsplan för vruje placerad elev 
för att skolan på bästa sätt ska kunna anpassa sin verksamhet och sina 
rutiner utifrån elevens situation. 

Förvaltningens yttrande 
Bildningsnämnden är skyldig att själva, eller genom samverkan med andra, 
erbjuda alla behöriga ungdomar i Håbo kommun gymnasieutbildning på 
nationellt progrrun, introduktionsprogrrun eller gymnasiesärsko la. 
(Skollagen kap 16 § 42, kap 17 § 16, kap 19 § 12) 

Bildningsnämnden är vidare skyldig att löpande hålla sig informerad om hur 
alla ungdomar under 20 år som fullgjort sin skolplikt men inte avslutat 
gymnasieutbildning är sysselsatta i syfte att erbjuda dem lämpliga 
individuella åtgärder. (Skollagen kap 29 § 9) 

Gymnasieelever som vistas vid särskilt ungdomshem och inte kan fullgöra 
skolgång på annat sätt ska genom huvudmannens försorg ges möjlighet att 

. delta i kompletterande utbildning eller i utbildning som motsvara den som 
erbjuds i gymnasieskolan eller särgymnasieskolan (Skollagen kap 24 § 9). 
Med huvudman avses i skollagen Håbo kommun och de nämnder som har 
ansvar för de olika verksamheterna som beslaivs i lagen. 

Bildningsnämnden hru' enligt ovanstående lagmm det yttersta ansvaret för 
utbildning av ungdomar mellan 16- 20 år som är bosatta i Håbo kommun. 
För att nämnden ska kunna fullgöra detta ansvru', både fOr placerade 
ungdomar som går i skolor inom kommuner och utanför kommunen, krävs 
en löpande kommunikation med socialförvaltningen. 

Bildningsförvaltningen har idag endast oregelbunden och ofta ensidig 
kommunikation med socialförvaltningen om de placerade ungdomar vars 
utbildning förvaltningen ansvarar för. Bildningsfölvaltningen far ingen 
information i förväg vilka ungdomar som är föremål för åtgärder från 
socialfölvaltningens sida vilket leder till dubbelarbete till exempel när 
bildningsfdrvaltningen försöker kontakta de ungdomar som inte är inskrivna 
vid någon gymnasieutbildning men som vid utredning visar sig vara t.ex. på 
behandlingshem, Anledningen ti1l den bristande kommunikationen är främst 
sekretessen mellan myndigheter som är särskilt hög för socialnämnden 
verksamhet. 

Ett ytterligare problem är att familjehemsplacerade ungdomar är 
folkbokförda i skolkommunen. Socialnämnden i Håbo är fortsatt ansvariga 
fdr ungdomarnas välbefinnande men skolkommunen är ansvarig för 
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ungdomens utbildning. Genom att ungdomarna är folkbokförda i en annan 
kommun är de osynliga för utbildningsförvaltningarna i Håbo fram till det 
att ungdomarna eventuellt flyttar hem igen. Bildningsförvaltningen har 
därför ingen möjlighet att få en långsiktig överblick över de placerade 
ungdomarnas utbildning och är beroende av kommunikationen med 
socialförvaltningen i samband med återflytten. 

Den blistande kommunikationen gör att bildningsförvaltningen inte heller 
möjlighet att bevaka att placerade ungdomar, som till exempel tillfalligt 
vårdas på ett behandlingshem, får den infOlmation och det stöd de behöver 
vid gymnasieansökan och byte av gymnasieprogram. 

Placerade elever kan uppleva en diskontinuitet i sin utbildning som och har 
behov av att komplettera kurser och änmen för att få gynmasiebehörighet 
eller en komplett gymnasieutbildning. Inom bildningsförvaltningen finns 
kompetens för att utreda elevers behov av stöd och hjälpa elever 
komplettera sina tidigare utbildningar. Förvaltningen kan också erbjuda 
andra åtgärder fdr elever som inte går i gymnasieskola. 

Bildningsnänmden föreslår att rntinerna fdr kommunikation mellan 
fdrvaltningarna ses över för att möjliggöra att bildningsfdrvaltningen får en 
mer regelbunden information och uppföljning om samtliga elever som faller 
under nänmdens ansvar till exempel vid de regelbundna träffarna mellan 
förvaltningscheferna. Detta för att förvaltningen bättre ska kunna upp f y Ila 
kraven i skollagen. Genom en ökad samverkan med socialfdrvaltningen får 
bildningsfdrvaltningen också stölTe möjligheter till en mer långsiktig 
uppföljning av elevernas utbildning där förvaltningens specifika 
kompetenser kan vara de placerade barnen till nytta. 

Gymnasieskolans yttrande 
Vid fdlfrågan hos skolledningen vid Bildningscentrnm Jan Fridegård 
upplevs en bristande kommunikation med socialförvaltningen. 

SIwlan har ett behov av insyn i elevens situation för att kUllim ge det stöd 
som behövs. Till exempel är det inte alltid självklalt från skolans sida vem 
som ska kontaktas i frågor som rör eleven. Vårdnadshavare har rätt att få 
löpande information från skolan om elevens närvaro och 
kunskapsutveclding om det inte kan antas att den underårige lider betydande 
men om uppgiften röjs. Skolan har också skyldig att i vissa situationer få 
vårdnadshavarens medgivande, t.ex. när en elev ska byta studieväg eller 
delta i en utflykt. 

För en placerad elev kan det vid enskilda tillfallen vara direkt skadligt att 
vårdnadshavaren kontaktas. Situationen fur eleven kan också vara sådan att 
vårdnadshavaren inte är samarbetsvillig och skriver under aktuella 
handlingar vilket försätter skolan in en komplicerade juridisk situation och i 
värsta fall hämmar elevens möj ligheter till samma upplevelser som övriga 
elever. 
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För att skolan ska kunna ta ställning till dessa frågor är det av vikt at! skolan 
i fDrväg har kännedom om elevens situation och kan anpassa sina !Utiner 
därefter. 

För at! komma tillrätta med ovanstående problematik förslår 
bildningsnämnden at! det vid skolstart eller byte av skola upprättas en 
handlingsplan för vmje placerad elev. Planen upprättas gemensamt mellan 
aktuell skola och socialfdrvaltning och görs i samråd med eleven och 
eventllellt vårdnadshavare ocbleller familjehem. l handlingsplallen bör 
framgå hU!' skolall ska allpassa olika rutiner utifrån elevens situation, t.ex. 
behovet av skolskjutsll'eseersättning till och från familjehemmet, hur 
kontakt med vårdnadshavare och familjehem ska ske, kontaktperson på 
socialförvaltningen, eventuella behov av utökad säkerhet på skolan, etc. 
Handlingsplanen bör även ta upp planeringen får elevens 
kunskapsutveckling och behov av stöd från speciallärare eller elevhälsa. 

Nyligen har ett steg i rätt riktning tagits från socialfDrvaltningen i och med 
att en kontaktperson mellan gymnasieskola i Håbo och socialforvaltning hm' 
utsetts. Skolans Elevhälsoteam har haft ett farsta möte med kontaktpersonen 
Mötet var mycket positivt och kan bidra till att förbättra och utveckla 
kommunikationen framöver. 

Beslutsunderlag 
Motion allgående åtgärder för att stärka placerade bmns rättigheter, Hid 
2011.1541,2011-07-07 
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige § 85,2011-06-13 
Sarnmanträdesprotokoll socialnämnden § 88,2011-08-30 
Socialförvaltningens utredning rörande förstärkning av placerade barns 
rättigheter, Hid 2011.1958,2011-08-04 

Förslag till beslut 

l. Bildningsnämnden godkänner yttralldet och överlämnar det till 
socialnämnden. 

Beslutsexpediering 
Soda1nänUlden. 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN§88 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-08-30 

SN 2011/39 

Motion om att stärka placerade barns rättigheter 

Sammanfattning 
Efter motion från FoJkpaliiet angående åtgärder för att stärka placerade barns 
rättigheter beslutade kommunfullmäktige 2011-06-13, § 85 att uppdra åt 
sociaInämnden att dels utreda förslaget och dels också inhämta synpunkter från 
bildningsnämnden och skoInämnden gällande förslaget om individuell 
studieplan. 

Socialförvaltningens rapport rörande utredning om förstärkt uppföljning av 
placerade barn framgår i två separata tjänsteskrivelser, daterad 2011-08-04. 

Beslutsunderlag 
Folkpartiets motion, daterad 2011-05-17. 
Fullmäktiges beslut, daterad 2011-06-13, § 85 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-08-04, nr 2011.1965 
Tj änsteskrivelse, utredning, daterad 2011-08-04, nr 2011.1966. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar, vad gäller frågan om individuell studieplan, att 
remittera förvaltningens utredning till skolnämnden och bildningsnämnden 
för synpunkter. 

2. Socialnämnden uoterar att ärendet återkommer till nämnden i sin i helllet 
inför nämndens förslag till beslut till fullmäktige. 

Beslut expedieras till: 
SkoInämnden 
Bildningsnäinnden 

JUSTERARE . r-
I <7/ /) l (.--.., I 

42 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.2232 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTAAm:SPROTOKOLL 
Datum 
2011-06·13 HAso KOMMUN 

SOCIALFÖRVALiNINGEN 
Kommunfullmäktige 

Ank. 2011 -08- 1 5 

JUSTERARE 

KF § 85 KS 2011/67 Dnr JOU/iF! II. in9 
/ 

Motion om åtgärder för att stärka placerade barns rättigheter, 
motionärer: Håkan Welin (FP), Anders Nilfjord (FP), Berith SId
öld (FP) och Tomas Alm (FP) 

Följ ande motion foreligger: "Över 17 000 bam och ungdomar i Sverige är 
omhfuldettagna av socialtjänsten. Brun och ungdomar som omhälldeltagits 
tillhör de allra mest utsatta. När föräldrarna inte räcker till och inte fölmär ta 
ansvaJ: for sitt bam måste samhället gripa in och säkerställa at! brul1et får 
den trygghet, dm omsorg och det skydd S0111 varje bru'll har Tätt till." 

Folkpartiet f6reslår kommunfullmäktige att besluta; 

.. "att "at je placerat barn ska ha en särskilt utsedd socialsekretenu'B 
" att placerade barn ska få besök av sin socialsela:eterare minst en 

gäng i kvruialet 
" att utbildning ska vara obligatorisk for frululjehem som kommunen 

alllitar 
.. att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa tydliga rutiner fOr att 

farebygga, upptäcka och h8.11tera missfårhållanden pil. ett HVB, eller 
i et! fumiljehenl 

" att ge sociahlälIDldeu i uppdrag att säkerställa att placerade brun får 
veta sina rättigheter och folja upp att det sker på ett sätt som bam 
farstår 

~ att ge socialnällJllden, skolnänmden och bildningsnfumlden i uppdrag 
att göra en studieplan föl' varje placerat barnB skolgång och under
ViSlUng 

• att ge soGiahtämnden i uppchag att i samverkan med landstinget se 
till att varje barn som placeras rar en hälsoundersölruing och att bru'
nets hälsa fortsatt följs Ill1der placeringen," 

Beslutsunderlag 
Motion angående Il.tgärder fdr att stärka placerade barns rättigheter, 
2011-05-18. 
Tjänsteskrivelse 2011-05-24. 

KOillll1unfulJmtiktiges behandling av fu'endet: 

Yrkande 
Håkan Welin (FP) yrkru' bifall till förvaltlli:llgens förslag till beslut 

Propositiol1Sordning 
Ordfarrulden noterar att endast förvaltningens förslag till beslut föreligger 
och ställer detta Ill1d"r proposition och finner att fullmiiIctige bifaller försla
get, 

EXPEDIERAO SIGNA.TIJR UTDRAGSBE.STYRKN!I'iG 

/j71W 1(XJ:ll 
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.HABO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

;!~QMMUN 
Kommunfu.llmäktlge . . .. ::.,' 

··KF§ 85- KS 2011167 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. FulhnBktige beslutar att uppdra åt socialnämnden att utreda förslaget. 
Nämnden uppdras att inhämta synpunkter från bildningsnänmden och 
skolnänmden gällande delfårslaget om individuell studieplan. 

Saslutsexpadiel'ing 
Socialnänmden (kopia av beslut sanltav motionen) 
Skolnämnden, för kännedom (kopia av beslut samt av motionen) 
Bildningsnärnnden, för kijJIDedOlU (kopia av beslut srunt av motionen) 

I EXpeDIERAD SIGIM.TUR tJTDRAGSBI;STYRKNII~G !-fr .2011_1545 
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Motion angående åtgärder för att stärka placerade barns 
rättigheter 

Över 17 000 barn och ungdoIllilr i Sverige är omlländertagna av socialtjänsten. Barn och 
ungdomar som omhändertagits tillhör de allra mest utsatta. När föräldramainte r1icker till och 
inte förmår ta ansvar för sitt bam måste samhället gripa in och säkerställa att barnet får den 
trygghet, den omsorg och det skydd som varje bron har rätt till. 

Samhället har tagit på sig ansvaret för att ge de omhändertagna bronell och ungdomama en 
b1ittre strut i livet. Det är ett stort ansvar. En del bam och ungdomar far illa i sitt fiuniljehem 
eller på HVB (hem för vård eller boende). Socialtjänsten följer inte tilh'1ickligt upp hur 
placerade barn och unga !tar det Många placerade barn och unga upplever att de inte kommer 
till tals och inte tas på allvar. Hur det går för barnet i skolan följs inte upp i tillräckligt stor 
utsträckoing, trots att så många av dessa bam misslyckas i skolan. En stor del av barnen har 
missats av barnavårdscentralens hälsokontroller. Skrämmande många av de omhändertagna 
barnen får stora problem som unga vuxna 

Vi måste vara uppriktiga och erkänna att vi som är politn",r, oavsett politisk färg, inte har lagt 
tillräcklig politisk kraft på att kormna till rätta med bristema i den sociala barn.- och 
ungdomsvården. Det har gjort att många av samhällets mest utsatt!1- bron inte har fått det stöd 
som de behöver. 

Fo Ikpllltiet föreslår flera koJllaeta åtgärder fal' att stärka rättigheterna för de barn som vär 
kommun placerar i samhällets värd: 

Ge varje placerat barn en egen, särsldltnisedd soc1alsekreterare. Många utsatta bllln 
känner stor ensamhet. Det krävs kontinuitet och täta kontakter for att bamet ska kunna känna 
fdltroende för soclalsekreteraren. En bättre uppfåljlring från social\iällstens sida av det 
placerade brouets situation är den allra viktigaste åtgärden för att födlindra och i ett tidigt 
skede upptäcka missförhållanden. 

Vi anser att vruj e barn som placeras ska ha en särskild \rtsedd social sekreterare som ansvarar 
fOr kontakten med barnet. Denna socialsekreterare ska ha en självständig ställning i 
förhållande till familjehemmet eller institntionen. Det måste också säkerställas att bamet får 
tata besök av sin socialsekretro"e. I dag ska barnet fä besök minst två gånger om året. Det bör 
istället ske en gång i kvartalet, eller ännu oftare om blllnet önskar och/eller har behov av det. 

Obligatol'isk utbildning och handledning för alla familjehem. Många familj ehem får i dag 
ingen utbildning innan de tar eUlot bron som ofta har stora och sammansatta behov. Enligt 
Baroombudsmannens undersökning är det bara en tredjedel av socialniimndema som anordnar 
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obligatorisk utbildning för alla blivande familjehem l
. Komm~er som Stockholm och 

Göteborg som ställer krav på utbHdning för att bli familjehem har, enligt 
Upprättelseutredningen, bara positiva erfarenheter av det. 'För att säkerställa att placerade bam 
får en bra omsorg är utbildning och handledning ett grundkrav. Socialtjänsten måste också 
vara lyhörd for fumiljehemmens behov av stöd. 

En studieplan f'Or varje placerat barn. Utbildningsrelaterade frågor tenderar att hamna i 
balcgrunden när ett bam placeras i familjehem eller HVB. Många placerade bam får inte sin 
rätt till utbildning tillgodosedd. Samtidigt visar forskningen att lyckade skolresultat är den 
fa1ctor som har störst betydelse for bamets framtidsutsikter. Vi foreslår att kommunen ska 
upprätta en studieplan fdr varje placerat barns skolgång och undervisning. 

Grunden bör vara en pedagogisk och skolpsykologisk utredning av barnet inför, eller i 
anslutning till, placeringen. Undersölcniugen ska fastställa villca behov och forutsättningar 
barnet har infor sin fortsatta skolgång och planera för de eventoella insatser som barnet 
behöver ror att kunna nå skolans lcunskapsmål. Det kan också finnas behov av handledning till 
familjehernsforäldrar eller personal på HVB, ror att säkerställa att barnet får det stöd som hon 
eller han behöver fOr sin utbildning. 

Följ varje placerat bal'ns hälsa. Många omhändeltagna barn och ungdomar har missats av 
barnhälsovården och uteblir från elevhälsans Mlsobesölc. Dessa bam och ungdomar lBper 
också större risk: fOr psykisk obälsa än andra. Dälf'or ska socialnämnden, i samarbete med 
landstinget upprätta en hälsoplan i samband med att bamet placeras, fdr att sälcerställa att 
bamets bälsa följ s. Grunden for den bör vara en hälsoundel'sllkning i samband med att brunet 
placeras. 

Säkerställ att placerade barn känner till sina rättigheter. I Barnombudsmannens möten 
med placerade barn och ungdomar frarokommer att många av bamen inte käuner till sina 
rättigheter. De känner till exempel inte till att de hal' rätt att vara llled när socialtjänsten 
planerar sa1cer fOr honom eller henne, eller att de har rätt att läsa vad det står i socialtjänstens 
utredning om dem själva eller domen om LVU. Många brun vetlnte heller vart de ska vända 
sig om de behöver hjälp. Många saIcnar också kunskap om att Socialstyrelsen bedJ.iver tillsyn 
över allaHVB och att de som barn kan kontakta Socialstyrelseu om de upplever 
missfö:rb.ållanden på institutionen, eller att socialselcreterru'en inte lyssnar. Att bmnel känner 
till sina rättigheter är en fOrutsättning fdr att han eller hon ska forstå när rättigheterna inte 
tillgodoses, eller 1cränks.2 

Enligt Barnombud=en har knappt en tredjedel av landets sociamänmder politiska 
direktiv om att bamet ska informeras om sina rättigheter enligt lagen och Bmnkonventionen. 
Follcpaltiet anser att såväl socialtjänsten somHVB ocb familjehem återkommande måste ge 
varje bal11 infomlation om sina rättigheter. Att detta sker på sätt som gör att bam och 
ungdomar kan tillgodogöra sig informationen bör foljas upp regelbundet. Socialnämnden bör 
:få i uppdrag att säkerställa att barn som placeras får veta sina rättigheter. 

I B'l'llombudsmannen (201 J) Socialnämndel'lw9 allSVatjO,. bam i samhällsvård 
z Bal'llombudsmannens årsrappOlt2011 

r 



" 

Med anledning av ovan föreslås fuIhnäktige besluta: 

Att varje placerat bam slm ha en särskilt utsedd socialsekreter81·e. 

Att placerade b81u ska få besök av sin socialsekreterare minst en gång i kvartalet. 

Att utbildning slm vara obligatOlisk for familjehem som IW=une:tl anlital'. 

Att ge socialnämnden i uppdrag att säkersUilla att familj ehemmen mr den 
handledning och det stöd som de har behov av. 

Att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa tydliga rutiner får att förebygga, 
upptäcka och hantera roissförlJållanden på ett HVB, eller i ett familj ehem. 

Att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa att placerade barn lar veta sina 
rättigheter och följa upp att det sker på ett sätt som bam förstår. 

Att ge socialnämnden, skolnämnden och bildningsnätnnden i uppdrag att göra en 
studieplan för varje placerat barns skolgång och undervisning. 

Att ge socialnämnden i uppdrag att i samverkan med landstinget se till att vmje barn 
som placeras får en hälsoundersökning och att barnets hälsa fortsatt fOljs under 
placeringen. 

Bålsts den 17 maj 2011 

%u/~.J'6d'a? 
Berith Skiöld 
Ko=unfullmäktigeledamot 

Anders Nil:fjord (FP) 
Konmmnfu11mäktigeledamot 

Tomas Alm 
KOD1l11unfulJmälctigeJedamot 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

Kommunstyrelsen 

KS §46 KS 2010/111 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1§ 
SoL 

Sammanfattning 
Socialnämndens sammanställning över ej genomförda eller avbrutna insat
ser, beviljade enligt LSS: Av redovisningen franlgår att: 

Socialnämnden är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade insat
ser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller 
enligt SoL, socialtjänstlagen inte har verkställts senast tre (3) månader efter 
beslnt Nämnden ska också rappOliera om en insats har avbl1ltits och inte 
verkställts på nytt inom tre (3) månader från avbrottet. Om kommnnen inte 
verkställer gynnande biståndsbeslnt inom tre (3) månader kan Socialstyrel
sen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommnnen ska dömas till vite, 
från tio tusen kronor upp till maximalt en miljon kronor. 

Håbo kommnn har tolv beslut, äldre än tre månader, som inte har verkställts 
per 31 december 2011, vilket rapporterats in till Socialstyrelsen 2012-01-09. 
Sex (6) beslut avser bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Fem (5) av dem gäller 
pennanent bostad enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL. Ett gäller boendestöd 
inom missbruk och socialpsykiatri. 
Sex (6) beslut avser bostad med särskild service för vuxna eller annan sär
skilt anpassad bostad för vuxna enligt § 9 st 9 LSS. 

Socialförvaltningens apport med kommentarer framgår i tjänsteskrivelse, 
daterad 2012-01-10. 

Nämnden beslutar att överlämna redovisningen till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2012-01-31, § 8 
Tjänsteskrivelse 2012-01-10 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-02-21, § 36. 

Utskottet överlämnar redovisningen till styrelsen, för vidare hantering. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige noterar socialnämndens rappOli om ej verkställda gynnan
de beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL per den31 december 20 Il. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESn'RKNING 
.Rlf I 

Nr2012.749 



TJÄNSTESKRIVELSE 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-01-10 

1(2) ~ 
Vår beteckning 

SN nr 2012.67 

Socialförvaltningen 
Myndighetsenheten 
Catrin Josephson, enhetschef 
0171-52781 
catrin.josephson@habo.se 

Ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL. 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport angående ej 

verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap l § SoL till kommun
fullmäktige och kommunens revisorer. 

Bakgrund 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade 
insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. 
Nämnden ska också på motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och 
inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gYlillande biståndsbeslut inom tre månader kan 
Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen tilldöms ett 
vite från tio tusen kronor och upp till maximalt en miljon kronor. 

Läge i Håbo kommun 2011-12-31 
Håbo kommun har tolv beslut, äldre än tre månader, som inte hade verkställts per 
den 31 :a december 2011, vilket rappOlierats in till Socialstyrelsen 2012-01-09. 

Sex (6) beslut avser bistånd enligt 4 kap l § SoL. Fem av dem gäller permanent 
bostad enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL. Ett gäller boendestöd inom missbruk 
och socialpsykiatri. Där har ärendet avslutats eftersom beslutsperioden är slut och 
eftersom brukaren inte har gått att nå. 

Sex (6) beslut avser bostad med särskild service för vuxna eller alman särskilt 
anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 st LSS. Fyra av dem har dock uppgett att de 
avvaktar nytt gruppboende i Håbo komnlun och dessförilillan inte önskar bli 
erbjuden alman verkställighet. Av samma fyra personer har två även meddelat att 
de eventuellt kommer att återta sin ansökan efter en prövotid av insats med 
boendestöd enligt SoL i eget boende. 

Det äldsta beslutet om särskilt boende enligt SoL är från april 2011 och det äldsta 
beslutet om bostad med särskild service enligt LS S är fattat i juni 2009. 

Ytterligare tre (3) beslut är inrapporterade till socialstyrelsen, eftersom de rör 
personer som i tidigare rapporter beskrivits ha ej verkställda beslut. Under senaste 
tremånadersperioden har dock besluten verkställts. 

Socialförvaltningens kommentar 
Förvaltningen kan konstatera att resursbristen inom särskilt boende, samt bostad 
med särskild service är ett problem som inte kommer att minska förrän nytt 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)9 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-01-10 
Vår beteckning 

SN nr 2012.67 

äldre boende och nytt grupp boende står färdigt. I en rättssäker myndighetsutövning 
ska den enskilde medborgaren få beviljat bistånd verkställt inom skälig tid och det 
är naturligtvis mycket bekymmersamt när den enskilde behöver vänta länge. 

Det kan i sammanhanget ändå framhållas att kommunens satsning på boendestöd 
innebär positiva valmöjligheter for människor med olika funktionshinder. Som 
framgår av ovanstående redovisning kan några ansökningar om bostad med särskild 
service komma att återtas efter en prövotid med boendestöd. 

Vad gäller boendestöd till personer med samsjuklighet missbrnklpsykisk ohälsa ser 
forvaltningen över möjligt upplägg inom den egna öppenvården, vilket kan konuna 
att tas med i forvaltningens verksamhetsanalys for kommande år. 

I samband med tidigare rapporter av ej verkställda beslut har forvaltningen 
infonnerat om att Socialstyrelsen begärt in yttranden i fyra individuella ärenden, 
samt meddelat att man övervägde att ansöka hos förvaltningsrätten om vite, så 
kallad avgift enligt 16 kap 6 a § SoL. 

Förvaltningen har nu mottagit svar angående tre av dessa ärenden, i vilka 
Socialstyrelsen fattat beslut att inte gå vidare till fårvaltningsrätten. För det sista 
ärendet har beslut ännu inte meddelats. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfulhnäktige 
Socialforvaltningen 

Thomas BrandelI 
Socialchef 

Catrin Josephson 
Enlletschef 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-01-31 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 8 SN 2010/85 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1§ SoL 

Sammanfattning 
Socialnämnden är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade insatser 
enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller enligt 
SoL, socialt j änstlagen inte har verkställts senast tre (3) månader efter beslut. 
Nämnden ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre (3) månader från avbrottet. Om kommunen inte verkställer 
gynnande biståndsbeslut inom tre (3) månader kan Socialstyrelsen välja att hos 
förvaltningsrätten föreslå att kommunen ska dömas till vite, från tio tusen kronor 
upp till maximalt en milj on kronor. 

Håbo kommun har tolv beslut, äldre än tre månader, som inte har verkställts per 
31 december 2011, vilket rapporterats in till Socialstyrelsen 2012-01-09. 
Sex (6) beslut avser bistånd enligt 4 kap l § SoL. Fem (5) av dem gäller 
permanent bostad enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL. Ett gäller boendestöd 
inom missbruk och socialpsykiatri. 
Sex (6) beslut avser bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna enligt § 9 st 9 LSS. 

Socialförvaltningens apport med kommentarer framgår i ijänsteskrivelse, daterad 
20l2-01-1O. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-10, nr SN 2012.67. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att överlämna socialförvaltningens rapport angående 
ej verkställda gYlmande beslut enligt 9 § LS S och 4 kap l § SoL per den 31 
december 2011 till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Konununfullmäktiges revisorer 

EXPEDIERAD j( SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.329 
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