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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-04-19 SN 2016/00008 nr 27734 

Månadsuppföljning, delårsuppföljning, delårsbokslut och 
årsbokslut/årsredovisning år 2016 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna delårsuppfoljningen per mars 2016 
och överlämnar denna till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Socialnämndens prognos for 2016 är ett överskott om ca 11 900 tkr. Det 
beror tillstar del på att statsbidragen for ensamkommande barn är högre än 
kostnaderna. En annan orsak till överskottet är att kostnadema för 
placeringar av bam och unga fortsätter att minska. 

Ärende 
Mottagandet av ensamkommande bam och barn- och ungdomsvård visar ett 
överskott. Ekonomiskt bistånd forväntas också få lägre kostnader än budget. 
Vård av vuxna missbrukare visar ett relativt stort underskott och där pågår 
ett intensivt arbete med att bygga upp goda hemmaplanslösningar. 

När det gäller måluppfyllelse är prognosen att nämnden kommer att uppfylla 
sina mål for 2016. I den nationella brukarundersökningen som genomfordes 
2015 får forvaltningens individ- och familjeomsorg ett gott betyg och ligger 
väl över medel for riket inom flertalet frågeområden. 

Beslutsunderlag 
- Delårsuppfoljning mars 2016 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Delårsuppföljning mars 2016 

Socialnämnd 



1 Sammanfattning 

Verksamheten 

Sedan årsskiftet har kommunen inga anvisningar av ensamkommande barn vilket 
medför att avdelningen för stöd till unga nu kan arbeta med att fardigställa utredningar 
kring de ensamkommande barnen. Fortsatt lågt antal institutionsplaceringar för barn och 
unga är möjligt då handlingsplan för andra lösningar på hemmaplan följs. Mottagandet 
av nyanlända familjer och ekonomiskt bistånd går enligt plan eller bättre och 
utvecldingsarbetet har startat avseende våld i nära relationer. Inom öppna 
missbmksvården har stödlägenhet öppnats, men vårdvistelserna på institution är fler än 
budgeterat. 

Måluppfyllelse 

När det gäller måluppfyllelse så går det inte att redan nu säga om målen kommer att 
uppfyllas då medborgarundersökningar och brukarundersökningar genomförs senare 
under året. Förvaltningens prognos och bedömning är dock att samtliga mål kommer att 
vara uppfyllda vid årets slut. 

Ekonomi 

Sammantaget prognostiseras ett överskott för socialnämnden vid årets slut om 11,9 mkr. 
Det beror nästan uteslutande på att statsbidrag från Migrationsverket för 
ensamkommande barn är högre än kostnaderna under 2016. Det är dock en preliminär 
prognos eftersom det är mycket svårt att göra antaganden om höstens anvisningar. 
Tidigare års trender har varit ökat antal ensamkommande barn under hösten. En annan 
orsak till överskottet är att avdelningen för barn och unga fortsätter sitt goda arbete med 
att hitta andra lösningar än institutionsplaceringar för barn och unga 
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2 Måluppfyllelse 

2.1 Attraktiva Håbo 

2.1.1 Förtroendet för socialtjänstens verksamhet ska öka . 

• Uppfylls troligen 

Nyckelindikatorer Måltal2016 Utfall 
Mars 2016 

Andel medborgare med högt förtroende för socialtjänstens verksamhet. 50 

Förtroendet för de insatser som görs för utsatta personer ska öka 47 
enligt SCB:s medborgarundersökning 

Andel besökare till individ och familjeomsorgens vuxenenhet som upplever 83% 83% 
att deras situation förbättrats efter kontakt med myndighetsutövningen 
inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg . 

Andel besökare till vuxenenheten som upplever att socialsekreteraren 89% 89% 
visat förståelse för besökarens situation. 

Andel besökare till individ och familjeomsorgens barn och undgomsenhet 87% 87% 
som upplever att deras situation förbättrats efter kontakt med 
myndighetsutövningen inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg . 

Andel besökare till barn och ungdomsenheten som upplever 93% 93% 
att socialsekreteraren visat förståelse för besökarens situation . 

Det redovisade utfallet för mars baseras på en nationell brukarundersökning som 
genomfårdes oktober-november 2015. Generellt sett är utfallet i Håbo högt och ligger 
väl över medel får riket på flertalet frågeornråden. Doch var svarsfrekvensen låg inom 
barn- och ungdomsenheten, varför värdet där är mer osäkert. Ambitionen för 2016 är att 
behålla de goda resultaten. 

2.1.2 Vid beslut om insatser inom vuxenenheten ska barnperspektivet beaktas. 

e Uppfylls troligen 

Nyckelindikatorer Måltal2016 

Andel beslut inom vuxenheten där barnperspektivet har beaktats. 90% 

Utfall 
Mars 2016 

100% 

Förvaltningens utvecklingsledare har inventerat 15 slumpmässigt utvalda aleter på 
vuxenenheten där det finns barn i familjen. I samtliga akter framgår av 
journalanteckningarna att barnperspektivet är beaktat. Dock konstateras att det kan 
tydliggöras i anteckningen på vilket sätt man tagit hänsyn till barnperspektivet 

2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

2.2.1 Genom individuellt anpassade insatser på hemmaplan ska placeringar av 
barn och unga så långt som möjligt undvikas. 

e Uppfylls troligen 

Nyckelindikatorer Måltal2016 Utfall 
Mars 2016 

Antal "nyskapande" åtgärder på hemmaplan . 1 

Antal personer för vilka placeringen avslutats och man istället erbjudits 2 2 
insatser på hemmaplan. 

Inom avdelningen för stöd till barn och unga pågår ett mycket medvetet och långsiktigt 
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arbete som syftar till att så långt som möjligt undvika placeringar. Både avdelningen 
myndighetsutövande enhet och behandlande enhet är engagerade i detta arbete. Ar 2015 
nästan halverade kostnaderna j ä m fört med året im1an och kostnaderna för placeringar 
förväntas fortsätta att minska 2016. 

2.3 Hållbara Håbo 

2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 
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3 Mått 

3.1 Resurser 

3.2 Produktion 

Utfall Budget Utfall Utfall Progno 
s helår Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars 

Mars 2015 2016 2015 2016 2016 

Antal placeringar Institutionsvård vuxna 26 23 18 23 

Antal vårddygn institutionsvård vuxna 2 645 2 070 875 2 890 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa 173 160 77 154 

Antal hushåll med försörjningsstöd 241 250 120 240 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd 1 244 1 300 281 1 120 

Antal ensamkommande nyanlända och 35 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade i 25 25 28 
Håbo kommun. 

Antal ensamkommande nyanlända och 90 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade 50 90 
i annan kommun 

Antal placerade personer institutionsvård 
vuxna 21 21 16 

21 

3.3 Verksamhetsresultat 

Utfall Budget Utfall Utfall Progno 
s helår Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars 

Mars 2015 2016 2015 2016 2016 

Andel elever som ingår i 50 
ungdomscoachningens insatser vilka ökar sin 50 o 
skolnärvaro med minst 50%. 

Andel mottagna nyanlända och andra 
100 24 

100 
skyddsbehövande av kommuntal 

Andel barnavårdsutredningar som är avslutade 
100 85 

100 
inom lagstadgad tid, 120 dagar. 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
90 34 

90 
familjeteamet i åldersgruppen 0-6 år 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
130 72 

130 
familjeteamet i åldersgruppen 6-12 år 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
150 91 

150 
familjeteamet i åldersgruppen 13-18 år 

Antal avslutade ärenden gällande barn som 
50 19 

50 
varit aktuella för insatser på familjeteamet 

Andel upprättade genomförandeplaner i 88 
samband med beslutade insatser enligt Sol 100 21 
och LVU. 

Andel av inkomna anmälningar där 100 
förhandsbedömning har avslutats inom 14 100 92 
dagar enligt lagstadgat krav. 

Antal upprättade samordnade indviduella 
35 10 

40 
planer (SIP) under året rörande barn och unga 

Andelen av placerade personer institutionsvård 50 44% 50 
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Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår 

2015 2016 

vuxna som placerats för första gången. 

Utfall 
Mars 
2015 

Utfall 
Mars 
2016 

Andel mottagna nyanlända och andra skyddsbehövande av kommuntal 

Progno 
s helår 

Mars 
2016 

Hittills har 19 personer mottagits av de 78 som utgör Håbos kommuntal får år 2016. 

Antal upprättade samordnade individuella planer (SIP) under året rörande barn 
och unga 

Hela avdelningen får barn, unga och deras familjer har varit med på l O stycken 

SIP-möten under fårsta kvartalet 2016. 

Andelen av placerade personer institutionsvård vuxna som placerats för första 
gången. 

Sju av de 16 personer som hittills omfattas av institutionsvård vuxna är placerade får 
fårsta gången i vuxen ålder. Av dessa har de flesta placeringar påbörjats under år 2015 
men pågår fortfarande eller pågick i början av året. 
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4 Drift- och investeringsredovisning 

4.1 Driftredovisning 

Prognosrapport2016 

Bokslut Budget Utfall per Prognos 
2015 2016 mars 2016 Prognos awikelse 

Socialnämnd -305 -387 -70 -387 o 
Nämndsadministration -182 -100 -33 -125 -25 

Konsument- och -100 
-110 -25 -110 o 

energirådg 

Tillstånd -70 -40 -129 -40 o 
Förvaltningsövergripande -5 648 -6 520 -1 313 -6 305 215 

Anhörigstöd -178 -183 -45 -183 o 
Boende enligt LSS -1 540 

övriga insatser enl LSS -1 373 o -26 -100 -100 

Missbrukarvård för vuxna -12 105 -9 292 -1 654 -11 057 -1 765 

Barn- och ungdomsvård -25 848 -26 580 -5 764 -24 960 1 620 

Familjerätt&familjebehand -1 642 -1 675 -276 -1 675 o 
Övriga insatser vuxna -178 -400 -106 -400 o 
Ekonomiskt bistånd -12 660 -13 545 -3 197 -12 925 620 

Flyktingmottagande 2 425 293 -7 996 11 627 11 334 

Arbetsmarknadsåtgärder o o -34 o o 
Summa -59 406 -58 539 -20 668 -46 640 11 899 

4.2 Kommentarer till driftredovisning 

Förvaltningsövergripande (+ 215tkr) 

Överskottet beror på lägre lönekostnader. 

Övriga insatser enligt LSS (- lOOtkr) 

Beslut om kontaktpersoner LSS får barn och ungdomar redovisas här sedan kvartal 
l 2016. Denna kostnad har inte budgeterats då behovet ej firnnits på flertalet år. 

Missbrukarvård för vuxna (-l 765tkr) 

Institutionsvård vuxna. Sedan föregående månads prognos har ett beslut om vård enligt 
L VM fattats, vilket försämrat prognosen med ytterligare 500 tlcr. Prognosen inrymmer 
en buffert får några kommande beslut, men de redan intecknade kostnaderna medfår att 
prognosen ändå innebär en åtstramning jämfört med senaste månaderna. Inom enheten 
pågår arbetet med att bygga upp hemmaplanslösningar, men det bör påpekas att 2 mlcr 
av årets utfall är uppbokad av årslånga vårdvistelser i samverkan med psykiatrin som 
inte kan påverkas av förvaltningen. Det är den högsta volymen psykiatriplaceringar på 
senare år. 

Öppen missbruksvård. I samband med att personal återvänder från föräldraledighet 
planerar förvaltningen till hösten att helt eller delvis påhölja den utölming som under 
2017 är tänkt att innebära att förvaltningen går från två till tre tjänster inom 
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öppenvården. Detta för att möjliggöra ett mer varierat stöd på hemmaplan. 

Barn- och ungdomsvård (+l 620tkr) 

Överskottet föddaras till största del av den synvända som skett med minskade 
institutionsplaceringar och ökade insatser i hemmiljö. I prognosen finns dock 
verksamheter med underskott som Bålstapolarna där ökade personalkostnader beräknas 
kosta 367 tkr mer än budgeterat. Behovet av kontaktpersoner enligt SOL beräknas även 
det kosta mer än budgeterat, 142tkr. 

Fler socialsekreterare än budgeterat arbetar med nyanlända ensamkommande barn och 
därför finns denna kostnad under annan verksamhet och bidrar med överskott inom 
verksamhet Barn- och ungdomsvård. 

Ekonomiskt bistånd (+ 620tkr) 

Ekonomiskt bistånd. Prognosen för ekonomiskt bistånd är något osäker, men har lagts 
linjärt utifrån första kvartalet. Inom enheten har positiv utveclding påböijats avseende 
arbetsmetoder och satsning på de med långvarigt bidrags beroende. I och med 
chefsvakans finns dock risk för avstannande av denna utveclding. Den höjda 
riksnormen dämpar också effekten även om prognosen fortsatt visar på ett positivt 
resultat jämfört med budget. 

Sociala lägenheter. Inom förvaltandet av de sociala kontrakten har det skett en stor 
kvalitetshöjning senaste halvåret avseende såväl kostnadsmedvetenhet, fakturering, 
biståndsbeslut och förvaltning. Till exempel har under årets första kvartal redan 45 % av 
lägenhetsbeståndet besiktigats, vilket innebär att avdelningens ambition om årliga 
besiktningar kommer att kum1a uppfyllas. Vad gäller kontroll av intäkter och kostnader 
sker utvecldingen i samverkan med ekonomiavdelningen och är nästan i hamn. 
Verksamheten är dock för snålt budgeterad avseende tomhyror, reparationer med mera 

Flyktingmottagande ( + 11 334tkr) 

Sedan årslöftet har inga anvisningar av ensamkommande barn skett till kommunen. 
Detta har gett möjlighet att fårdigställa utredningar som ej är klara eller påböijade kring 
de ensamkommande barnen. Kostnaderna för placeringar i andra kommuner är lägre än 
ersättning från Migrationsverket vilket ger ett överskott. Prognosen är dock osäker då 
det är svårt att göra antaganden om höstens utfall. Tidigare år har trenden varit ökat 
antal ensamkommande under hösten. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Hanna Elmeskog, 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-04-13 SN 2016/00014 nr 27702 

Kvinnojouren Olivia ansöker om föreningsbidrag år 2016 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att betala ut 130 000 kronor till Kvinnojouren 
Olivia i fåreningsbidrag för år 2016 

Sammanfattning 
Kvinnojouren Olivia ansöker om 130 000 kronor i fåreningsbidrag från 
socialnämnden får år 2016. Pengama ska användas till att täcka de löpande 
kostnaderna och till utbildning under det kommande verksamhetsåret. 
Kvinnojouren ger råd och stöd samt hjälper misshandlade kvinnor, med eller 
utan barn, till ett tillfälligt skyddat boende i kvinnojourens egenjour
lägenhet under en kortare tid. J o urens telefon är igång veckans alla dagar 
mellan klockan 09-21. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan om fåreningsbidrag med bilagor, SN 2016/14 

Beslut skickas till 
Kvinnojouren Olivia 
Ekonomiadministratör 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Hanna Elmeskog, 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår beteckning 

2016-04-13 SN 2016/00015 nr 27703 

BRIS ansöker om föreningsbidrag år 2016 

Förslag till beslut 

l . Socialnämnden beslutar att bevilja BRIS 5 000 kr i foreningsbidrag for 
år 2016 

Sammanfattning 
BRIS har ansökt om 49 820 kr i foreningsbidrag från socialnämnden. Detta 
motsvarar l O kr per barn av Hå bo kornmuns 4 982 barn. BRIS arbetar for att 
stärka barn och ungas rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Detta 
görs bland annat genom att barn kan ta kontakt med BRIS anonymt och 
prata med en kurator. Det finns möjlighet att kontakta BRIS via en 
telefonlinje, mailkontakt eller chat-verksarnhet. 

Ärende 
BRIS har ansölet om 49 820 kr i foreningsbidrag. Då socialnämndens budget 
för föreningsbidrag är begränsad beviljar nämnden bidrag om 5 000 kr. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan om foreningsbidrag med tillhörande bilagor, SN 2016/15 

Beslut skickas till 
BRIS 
Ekonomiadministratör 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Hanna Elmeskog, 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-04-14 SN 2016/00003 nr 27717 

Redovisning av anmälningsärenden och delegationsbeslut år 
2016 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut for perioden 
2016-03-1 O till och med 2016-04-12 är redovisade 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut for perioden 2016-03-10 till och med 2016-04-12 
avseende individ- och familjeomsorg, familjerätt samt mottagande av 
nyanlända och ensamkommande flyktingar finns att studera i den 
fo1ieckning som redovisas vid sammanträdet. 

För perioden redovisas ett ordförandebeslut enligt lagen (1988:870) om vård 
av missbrukare i vissa fall, L VM. 

Beslutsunderlag 
- Delegationslistor från Treserva 
- Beslut från Förvaltningsrätten i Uppsala, daterad 2016-04-01, nr 27641 
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