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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 
2017-01-17 

Datum får 
2017-01-20 anslags nedtagande 2017-02-13 
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HÅBO 
!<OM MUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-17 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 1 

Justering av dagordningen 

Beslut 

l. l. Socialnämnden beslutar godkänna dagordningen med tillägg 
justering av socialnämndens delegationsfårteckning. 

Sammanfattning 
Socialnämnden föreslår att som punkt nummer två (2) på dagordningen 
behandla en justering i delegationsordningen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-17 

Socialnämnden 

SN § 2 Dnr 2016/00012 

Delegationsförteckning för socialnämnden 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna den föreslagna justeringen. 

Sammanfattning 
En felaktig skrivning har upptäckts i gällande delegationsförteckning. 

Förvaltningen föreslår att justering i gällande delegationsordning görs. 

Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning, daterad 2016-05-12, SN 2016/00012 nr 27887 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kapitel 7 Vård och stöd till barn och unga ändras enligt följande: 

Beslut om 4 kap. l§ SoL Socialnämnden Tillägg 
bistånd i form av Andring från Beslutet kan fattas av 
placering i Enhetschef barn enhetschef i väntan på beslut 
familjehem och unga vid socialnämndens 

sammanträde. Maximall 
insatsperiod för enhetschefs 
beslut är tre (3) månader. 

Beslutet skickas till: 
Berörda verksamheter inom socialförvaltningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01 -17 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §3 Dn r 2016/00032 

Information från förvaltningen år 2017 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar får informationen. 

Sammanfattning 
Fortsatta fårhandlingar med stöd av jurist har forts med Biskops Amö, 

hyresavtal bostad får vuxna flyktingar. En öppning ses i fårhandlingarna då 
kommunen föreslagit en 6 månaders prövotid med efterföljande utvärdering. 
Förslaget tas upp på styrelse Biskops Amö i mars, därefter får vi besked. 
Alternativet får kommunen är fårhandling om att komma ur kontraktet i 
fårtid. Nuvarande kontrakt får boendet går ut 13 juni 2019. 

Ekonomiskt positivt inom socialförvaltningen. Budgetens prognos är ett 
överskott på 13 miljoner kronor. 

Personaltillgången vuxensidan fortsatt problematisk. Det fattas personal på 
fårsöljningsstöd, bistånd och missbruk. Ingen anmärkning i ärendeflödet 
trots lmderbemanning. Bemanningsföretag kommer nu att anlitas. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-17 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §4 Dnr 2017/00002 

Redovisning av anmälningsärenden, domar och delegationsbeslut år 
2017 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut samt 
redovisning av domar och anmälningsärenden är redovisade. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut avseende individ- och familjeomsorg, familjerätt, 
mottagande av nyanlända, ensamkommande flyktingar från treserva, beslut 
angående avslutat laav från IVO, domar :fi:ån förvaltningsrätten i Uppsala 
finns att studera vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut från Treserva 2016-12-02 till2017-01-09. 

- Beslut IVO angående avslutat laav åtgärd nr 28808, daterad 2016-11-25. 
- Dom från förvaltningsrätten i Uppsala, daterad 2016-12-05. 

Dom från förvaltningsrätten i Uppsala, daterad 2016-12-15 . 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-17 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 5 Dnr 2016/00004 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Sol år 2015-2016 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att överlämna forvaltningens rapport av 
verkställighet av beslut enligt 4 kap l § Socialtjänstlagen till 
kornmunfullmäktige och kornmunens revisorer for kännedom. 

Sammanfattning 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen for vård 
och omsorg (NO) om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte 
har verkställts senast tre månader efter beslut, eller där ett avbrott i insatsen 
har skett och därefter inte verkställts på nytt inom tre månader. Nämnden 
ska också rapportera till NO när de beslut som tidigare rapporterats som ej 
verkställda, faktiskt har verkställts. 

Ärende 
Inom socialnämnden finns detta levartal tre (3) beslut att rapportera som inte 
verkställts inom lagstadgad tid. 

Samtliga tre besluten avser insats i form av kontaktfamilj. Beslut for 
samtliga tre individer, som ingår i samma familj, är fattat 2016-04-22. 

Skäl till fordröjning är att insatsen initialt har prövats att verkställas inom 
familjens eget nätverk, men detta har inte fungerat tillfi:edsställande varfor 
en kontaktfamilj ska rekryteras till uppdraget. 

Beslutsunderlag 
T j änsteslaivelse daterad 2017-01-10 

Beslutet skickas till: 
Kornmunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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