
HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 

Socialnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 
Dag och plats 
Justerade paragrafer 

Ajournering 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordfårande 

Justerare 

2017-10-03 

Kl. 15:00 tisdagen den 3 oktober 2017, Bålstarummet, Kommunhuset; Bålsta 

Bo Johnson (M), Ordfårande 
Gunilla Gustavsson (S), l :e vice ordfårande 
Farid Chibout (Båp) 

Britt-Marie Dväring (S) 
J an S undling (M) 

Nämndsekreterare Charlotta Bjälkebring Carlsson 
SocialchefThomas Brandeli 
A v delningschef Yvonne Sturesson-Ljungblad 
EnhetschefMalin Wahlund 

Farid Chibout (Båp) 
onsdagen den Il oktober 2017, kl. 16:45 socialförvaltningens kansli 
§§51-55 

~Jnlij ~ -tfcd . -·--··----·-·--·- (±-o,1 _____ ~__p 
Charlotta Bjälkebring-C~;?;~= V 

Bolol=on~· 
l ~~~'r>~ ··- E - ------···--· --·-·---

Farh ·bout 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 
Sammanträdesdatum 
Datumfår 
anslags uppsättande 
Förva1ingsplats 
får protokollet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-03 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 
2017-1 0-03 

Datum får 
2017-10-12 anslags nedtagande 2017-11-03 

Soci~Ifårvaltningens kansli, Håbo kommun 

Underskrift &~fet/l ~1. -{Ctfdl-z. .................................................. 11 .................... .......................... ~. 
Charlotta Bjälkebring C lsson ··········7 ·· 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-03 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

SN §51 Dnr 30130 
Tjänstesla.ivelse, justering av dagordning 2017-06-13 ... ........ .. .. ... ..... .. .. .. .. ............ ... ... .. .. .... ... . 4 

SN §52 Dnr 2017/00022 
Social Samfond 2017 ........ ......... .. ... .. ....... .. ... ........ .. .. ... .......... ... .... ...... ........ .... ........ ....... ..... .... .. 5 

SN § 53 D nr 20 l 7/00008 
Månadsuppfoljning, delårsuppföljning, delårsbokslut och 
årsbokslut/årsredovisning år 2017 .... ... ....... ........ ...... ... .. ... ........ ..... ........ ................. .. ....... .. ..... ... 6 

SN §54 Dnr 2016/00032 
Information från forvaltningen år 2017 .............. .... .. ............ .. .. .... .. .... ...... ................ .. .... ...... ..... 8 

SN §55 Dnr 2017/00002 
Redovisning av anmälningsärenden, domar och delegationsbeslut år 2017 ...................... .. ..... 9 

JUSTERARE EXPEDIERAD S/GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

lSJO ~~ ~ 



HÅBO 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2017-10-03 

Socialnämnden 

SN §51 Dnr 30130 

Tjänsteskrivelse, justering av dagordning 2017 ~06~13 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar godkänna fareslagen dagordning 

Sammanfattning 
Dagordning enligt bifogad kallelse. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2017-10-03 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §52 Dnr 2017/00022 

Social Samfond 2017 

Beslut 

l . Socialnämnden beslutar att ingen utdelning ur Social Samfond görs får 
år 2017. 

2. Socialnämnden beslutar att disponibla medel ur Social Samfond får år 
2017 överförs till 2018. 

Sammanfattning 
A v kastningen på Social Samfond har minskat på grund av rådande 
ränteläge. Förvaltningen föreslår att ingen utbetalning sker i år och att 2017 
års medel överfårs till utdelning 2018. 

Ärende 
Ur Social Samfond kan personer som har det ekonomiskt svårt söka extra 
pengar till att kunna förgylla sin vardag. Bidraget ges inte till sådant som är 
nödvändigt får den dagliga livsföringen. 

Det är det rådande ränteläget som gjort att avkastningen blivit låg. Nyttan av 
Social Samfond har därmed laaftigt försvagats och förvaltningen föreslår att 
innevarande års medel inte delas ut. Disponibla medel får år 2017 är 7830 
honor. 

Enligt stadgan ska minst 111 O av nettoavkastningen läggas till kapitalet. 
Aterstående belopp är tillgängligt får utbetalning påföljande år. Avkastning 
som inte utdelas ska reserveras får utdelning kommande år. Beräknat 
tillgängligt får år 2018 blir enligt fårslaget cirka 11 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad, 2017-09-22. 

Beslutet skickas till: 
Ekonornia vdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §53 Dnr 2017/00008 

Månadsuppföljning, delårsuppföljning, delårsbokslut och 
årsbokslut/årsredovisning år 2017 

Beslut 

l. Socialnämnden godkänner delårsbokslut får socialnänmdens 
verksamheter. 

2. Socialnämnden överlänmar delårsbokslut per den 31 augusti till 
kornmunfullmälctige. 

3. Socialnämnden godkänner fårdelning av schablonbelopp får nyanlända 
med l O % enligt överenskommelse till B am och Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
Verksamheten 
Förvaltningen har under året lyckats bemmma samtliga tjänster inom 
myndighetsutövningen. Det är en vilctig fårutsättning får att kunna bedriva 
ett gott utvecklingsarbete . Inom verksamheten får bam och unga har 
personalomsättningen varit fmisatt låg. 

Mottagandet av nyanlända följer Migrationsverkets årsplan och hittills har 
49 personer tagits emot. Genom att ha en bredd på lösningarna har 
verksamhetenlyckats med att erbjuda boende till samtliga mottagna. 
Verksamheten behöver nu fokusera på integration av de nyanlända. 

Måluppfyllelse 
Bedömningen är att tre eller fyra av nämndens fem mål kommer att vara 
uppfyllda vid årets slut. Det mål som inte kornmer att uppfyllas handlar om 
att minska antalet hushåll med långvarigt fcirsö1jningsstöd. På grund av 
personalsituationen under årets sju fårsta månader med vakanta tjänster och 
många konsulter har detta arbete inte kommit igång ordentligt fcinän i 
september. 

Ekonomi 
Nämnden visar ett prognostiserat överskott om drygt 7, l miljoner lcronor. 
Resultatet beror dels på att kostnadema får ensamkommande bam under 
2017 blir lägre än de ersättningar som fårväntas :fi:ån Migrationsverket Dels 
beror resultatet på att kostnadema får missbruksvård har minskat lcraftigt, 
bland annat är kostnaderna får institutionsvård de lägsta sedan 2011 

Ärende 
Migrationsverket betalar automatiskt ut schablonbelopp får nyanlända och 
detta ska täcka kostnader för etableringsinsatser som till exempel: 
mottagande och pralctisk hjälp vid bosättning, särskilda 
introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, flitidshem och 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-03 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

barnomsorg, utbildning i svenska får invandrare, samhällsorientering, tolk, 
vissa kostnader får ekonomislet bistånd och administration. 
Socialfcirvaltningen fcireslår att fortsätta med tidigare fårdelning enligt 
överenskommelse på l O % till Barn och Utbildningsnämnden. Det 
prognostiseras bli 812 OOOkr under 2017. 

Beslutsunderlag 
- Delårsbokslut aug 2017, Socialnänmden. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef, senast 2017-10-13 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2017-10-03 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §54 

Information från förvaltningen år 2017 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar får informationen. 

Sammanfattning 
Sammanfattning i punktfonn 

Dnr 2016/00032 

o Om en uppgörelse kommer till stånd, kommer en del av 
socialnämndens budgetöverskott att användas till att lösa det 
hyreskontrakt Socialfå1-valtningen har med Biskops Amö. 

o De statliga medlen och kostnaderna får ensamkommande fums 
inom ramen får projekt. Kostnaderna kommer succesivt att visa sig 
efter det att den ensamkommande vistats under en 3 årspersiad i 
kommlmen. Om kommunen då fortfarande har kostnader får 
personen. 

G Kvinnojouren Olivia har av fastighetsenheten blivit erbjuden 
fåreningslokal i Medborgarhuset/Borgen. 
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I<OMMUN 2017-10-03 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §55 Dnr 2017/00002 

Redovisning av anmälningsärenden, domar och 
delegationsbeslut år 2017 · 

Beslut 

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

Sammanfattning 
Delegationsbeslut från treserva avseende individ, familjeomsorg/familjerätt 
och flykting finns att läsa vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut flykting, treserva 2017-08-28 till2017-09-25. 

- Delegationsbeslut IVO/familjerätt, treserva 2017-08-28 till 2017-09-25. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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