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6. Sammanträdestider år 2018 och 2019 för socialnämnden 
D nr 2017/00023 

7. Infmmation från fårvaltningen år 2017 
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Bo Johnson 
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Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 

charlotta. carlsson@habo. se 

Förslag till beslut 

T JÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2017-08-28 

l. Socialnämnden beslutar att fåredragningslista får sammanträdet 
fastställs. 

Sammanfattning 
Socialnämnden fastställer fårslag till fåredragningslista får sammanträdet. 

1(1) 

Vår beteckning 

SN nr30130 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 
charlotta.carlsson@habo.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår beteckning 

2017-10-16 SN 2017/00023 nr 30755 

Sammanträdestider år 2018 för socialnämnden 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden godkänner sammanträdesplanen får år 2018. 

Sammanfattning 
Sammanträdesplanen är avstämd utifrån ekonomiavdelningens 
arbetsprocess avseende årsredovisning, delårsrapport, delårsbokslut, 
månadsuppföljningar samt budget. 

Nämnden sammanträder på tisdagar med statt klockan 15:00 och 
förmöten med statt klockan 14:00. 

stoppdatum får ärenden är fredagar vid arbetsdagens slut undantag av 
valborgshelgen då stoppdatum blir onsdag den 25 april, klockan 14.00. På 
grund av att valborg och första maj infaller måndag och tisdag efter helgen 
och därför omöjliggör att kallelsen annars kommer ut i tid. 

stoppdatum 
5 januari 
26 januari 
23 februari 
23mars 
25 april (valborg) 
l juni 
3 augusti 
24 augusti 
21 september 
26 oktober 
30 november 

Beslut skickas till 
Skickas till berörda 

Socialnämnd 
16 januari, skoklosterrummet 
6 februari, skoklosterrummet 
6 mars, skoklosterrummet 
3 april, Bålstarummet våning l 
8 maj, skoklosterrummet 
12 juni, skoklosterrummet 
14 augusti, skoklosterrummet 
4 september, Simklosterrummet 
2 oktober, skoklosterrummet 
6 november, skoklosterrummet 
Il december Simklosterrummet 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 

charlotta. carlsson@habo. se 

Information från förvaltningen år 2017 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Inf01mation i punktform 

Beslut skickas till 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 ( 1) 

Datum Vår beteckning 

2017-10-16 SN 2016/00032 nr 30756 



HÅBO 
T JÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2017-10-17 SN 2017/00024 nr 30757 

SocialföNailningen 
SocialföNailningens stab 
Lennart Eriksson, 
Utvecklingsledare/Alkoholhandläggare 

lennart.n.eriksson@habo.se 

Ansökan om serveringstillstånd, Skokloster Hotel & Restaurang 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden tillstyrker Skokloster Rotel & Restaurants ansökan om 
permanent serveringstillstånd för servering av starköl, vin och 
spritdrycker till allmänheten. 

2. Tillståndet gäller året runt med serveringstid från klockan 11.00 till 
02.00. Tillståndet omfattar även servering till slutet sällskap fram till 
03.00 samt cateringverksamhet 

Ärende 
Fredrik von Essen ansöker genom sitt företag, Firma Skokloster Bruk om 
permanent serveringstillstånd till allmänheten enlig 8 kap 2 § alkohollagen. 
Ansökan omfattar även stadigvarande tillstånd för slutet sällskap samt 
cateringtillstånd enligt 8 kap 4 § Alkohollagen. 
Till restaurangen hör en överskådlig uteservering som rymmer ett 40-tal 
gäster. 
Remiss har översänts till polismyndigheten, skatteverket och 
kronofogdemyndigheten. Ingen av instanserna har något att erinra mot 
ansökan. 
Vid sedvanlig prövning av sökanden, F-skattebevis, personbevis, 
finansiering samt godkänt kunskapsprov, genomfö1i av PBI (person med 
betydande inflytande, restaurang och hotellchet)framkommer inga skäl till 
avslag för ansökan om serveringstillstånd enligt ovan. 

Uppföljning 
Uppföljning sker regelbundet utifrån Håbo Kommuns tillsynsplan för yttre 
och inre tillsyn 2017 och 2018. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Intyg om kunskapsprov 
Yttrande från polisen 
Remissvar från kronofogdemyndigheten 
Remissvar från Skatteverket 
Personbevis 

- Planritning 
- Registreringsbevis från Bolagsverket 
- Beslut om godkänd livsmedelsanläggning 

Verksamhetsinriktning 

@) 



HÅBO 
I<OMMUN 

Beslut skickas till 
Polismyndigheten 
Kommunens livsmedelshandläggare 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Firma skoklosterbruk 
Jungfrugatan 7 B 
114 44 Stoclcholm 

T JÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår betecl<ning 

2017-10-17 SN 2017/00024 nr 30757 



HÅBO 
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Socialförvaltningen 

Karin Johansson, 
0171-526 14 
karin.johansson@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2017-10-20 SN 2017/00006 nr 30765 

Budget och mål 2018, internbudget, investeringsbudget, ramar, 
mål, plan 2019-2020 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till Budget och mål år 
2018, plan år 2019-2020. 

2. Socialnämnden beslutar att överlämna Budget och mål år 2018, plan år 
2019-2020 till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har till år 2018 fått ökat anslag med 2,8 miljoner kronor. I 
jämförelse med budget 2017 är det en ökning med 5 procent. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni ram för 2018 på 58 379 000 kr. 
Ökningen består av: 

• Befolkningsförändringar -1 965tkr 

• Förändringar i verksamheten -948tkr 
• J u s te ringar i verksamheten · l 213 tkr 
• Politisk satsning Bålstapolarna -l OOOtkr 

Internhyresjusteringen medför en ökning med 158 OOOkr och en ny total 
budget ram för 2018: 58 537 000 kronor. 

Förvaltningen har gjort vissa omprioriteringar per verksamhet sedan beslutet 
i juni då ändrade behov och trender blivit tydligare. Resurser flyttas från 
bland annat institutionsplaceringar både vuxna och unga till 
familjerådgivning, stöd i föräldrarollen och ökad handläggning inom 
ekonomiskt bistånd med främst sociala lägenhetskontrakt. 

Beslutsunderlag 
- Budget och mål 2018, plan 2019-2020 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
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1 Uppdrag och ansvarsområde 

Socialnämndens verksamhet bygger på respekt får människors självbestämmanderätt 
och integritet. Utgångspunkten får allt arbete ska vara den enskildes behov, 
lagstiftningen och de ekonomiska resurserna. Socialnämnden bedriver sitt arbete i nära 
samverkan med brukarna och i enlighet med Socialtjänstlagen ska tvångsinsatser så 
långt som möjligt undvikas. 

Socialnämnden består av tre ledarnöter och två ersättare. Nämnden ansvarar framfår allt 
får kornmunens uppgifter inom individ- och familjeomsorgens område. Det är bland 
annat rätten till bistånd, åtgärder vid missbruk, omsorger om barn och ungdom samt 
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. För att kunna fatta 
akuta beslut måste en ordinarie ledamot i nämnden alltid finns tillgänglig. Det är löst 
genom att de ordinarie ledamöterna har en jourvecka var tredje vecka. 

Under 2018 kornmer nämndens administration att samlas under en ny avdelningschef. 
Avdelningen får administrativt stöd och utveckling kornmer bland annat att ansvara får 
IT, administration, kvalitets- och utvecklingsarbete och handläggning av 
serveringstillstånd. 

2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra prioriterade mål får perioden 2016-2018. Vatje 
nämnd arbetar fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål 
samt åtgärder får att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under 
kornmunfullmäktiges inriktningsmål nedan anges nämndens prioriterade mål och 
nyckelindikatorer. 

2.1 Attraktiva Håbo 

2.1.1 Genom aktiv extern och intern samverkan ska det förebyggande arbetet 
kring barn och unga utvecklas. 

Utfall Utfall Måltal 
Utfall 

Måltal Nyckelindikatorer 2015 2016 2017 Augusti 2018 2017 

Genomföra en workshop med 
förskalepersonal och socialförvaltningen för 1 
tidig upptäckt av barn med särskilda behov. 

Utveckla samarbetet med övriga 
förvaltningar, framförallt barn- och 4 
utbildningsförvaltningen. 

2.1.2 Vid utredningar om insatser för vuxna ska barnperspektivet beaktas. 

Utfall Utfall Måltal Utfall Måltal 
Nyckelindikatorer 2015 2016 2017 Augusti 2018 2017 

Andel beslut inom vuxenenheterna där 
100% 100% 100% 100% 

barnperspektiv har beaktats. 
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2.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

2.2.1 Genom tidiga insatser, samverkan och aktiviteter på hemmaplan ska 
behovet av externa insatser inom missbruksvården minska. 

Utfall Utfall Måltal Utfall 
Nyckelindikatorer 2015 2016 2017 Augusti 

2017 

Minst en intern samverkansträff mellan 
stöd till barn och unga och stöd till vuxna 1 1 
per termin. 

Antalet placeringar institutionsvård vuxna 26 18 18 13 

Antalet placerade personer institutionsvård 
vuxna 21 17 18 10 

Antal vårddygn institutionsvård vuxna 2 645 2 954 2 000 797 

Andel personer med upprepade 53% 39% 90% placeringar på institution minskar. 

2.2.2 Andelen hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska. 

Utfall Utfall Måltal Utfall 
Nyckelindikatorer 2015 2016 2017 Augusti 

2017 

Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt 25% 21% 31% bistånd. 

Måltal 
2018 

2 

20 

16 

1 700 

50% 

Måltal 
2018 

25% 

2.2.3 Utveckla metoder som stödjer föräldrars eget ansvar kring barns behov. 

Utfall Utfall Måltal Utfall Måltal Nyckelindikatorer 2015 2016 2017 Augusti 2018 2017 

Genomföra nätverksmöten med familjer för 10 att tydliggöra nätverkets kapacitet. 

Genomföra föräldrautbildningar och en 6 öppen föreläsning . 

2.3 Hållbara Håbo 

2.3.1 Öka integrationen av skyddsbehövande samt av ensamkommande barn 
och unga i samhället 

Utfall Utfall Måltal 
Utfall 

Måltal 
Nyckelindikatorer 2015 2016 2017 Augusti 2018 2017 

Andel ensamkommande barn och unga 
som är självförsörjande efter avslutade 10% 
studier. 

Minst två särskilda nysatsningar med fokus 
på skyddsbehövande och 2 ensamkommande barn och unga närmare 
arbetsmarknaden ska påbörjas under året. 

l samverkan genomföra en särskild 1 integrationsaktivitet i samhället. 

2.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 
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3 Mått 

För ett fokuseratforbättrings-och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer 
angivna for verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har därutöver möjlighet att ange 
mått for den löpande uppfoljningen av verksamheterna. Dessa mått delas in i tre 
kategorier; 

• Resursmått- visar vad kommunen sätter in i form av resurser. 
• Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara 

kopplade till aktiviteter eller interna processer. 
• Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det 

kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet. 

3.1 Produktion 

Mått 
Utfall Utfall Budget Prognos Budget 
2015 2016 2017 2017 2018 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 173 131 140 158 170 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 241 189 225 200 210 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 1 244 1 061 1 100 1 000 1 070 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade i 25 27 35 35 24 
Håbo kommun. 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade 76 50 50 40 
i annan kommun. 

Antal mottagna nyanlända flyktingar och 
100 50 

andra skyddsbehövande 

Antal skyddsbehövande hushåll med 
90 

försörjningsstöd (Projekt. Inte i driftsbudget) 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd för 
skyddsbehövande (Projekt. Inte i 635 
driftsbudget.) 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
120 130 110 130 

familjeteamet i åldersgruppen 0-6 år. 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
173 140 140 140 

familjeteamet i åldersgruppen 6-12 år. 

Antal barn som är aktuella för insatser på 208 210 175 210 
familjeteamet i åldersgruppen 13-18 år. 

Antal avslutade ärenden som gäller barn som 
70 62 75 75 75 

varit aktuella för insatser på familjeteamet 
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3.2 Verksamhetsresultat 

Mått Utfall Utfall Budget Prognos Budget 
2015 2016 2017 2017 

Andel elever som ingår i 
ungdomscoachningens insatser vilka ökar sin 25% 100% 100% 100 
skolnärvaro med minst 50 procent. 

Andel barnavårdsutredningar som är 
60% 78% 100% 78% 

avslutade inom lagstadgad tid, 120 dagar. 

Andel upprättade genomförandeplaner i 
samband med beslutade insatser enligt Sol 30 % 40% 75% 45% 
och LVU. 

Andel av inkomna anmälningar där 
förhandsbedömning har avslutats inom 14 95% 100 % 93% 
dagar enligt lagstadgat krav. 

Antal upprättade Samordnade Individuella 
Planer (SIP) under året rörande barn och 30 49 40 50 
unga. 

Andel hushåll inom ekonomiskt bistånd som 
efter två månader har en färdig 
grundutredning. 

Andel återsökningar för skyddsbehövande 
(vuxna) från Migrationsverket som beviljas. 

4 Budgetförändringar till år 2018 

I juni behandlade kommunfullmäktige "Ekonomiska ramar och övergripande mål 
budgetår 2018, plan 2019-2020" där forändringar i ramar till år 2018 ingår. Om 
nämnder har gjort fårändtingar vid återrapporteringen av budgeten redovisas det. 

2018 

100% 

100% 

92% 

100% 

60 

90% 

100% 

Socialnämnden har till år 2018 fått ökat anslag med 2,8 miljoner laonor. Ijämforelse 
med budget 2017 är det en ökning med 5 procent. 

4.1 Beslut i juni i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni om folj ande forändringar 
från budget 2017. 

• Befollmingsforändringar 
• F ö rändringar i verksamheten 
• Justeringar i verksamheten 
• Politisk satsning Bålstapolarna 

Beslutad ram for 2018 är 58 379 000 kr. 

-1 965tla 
-948tkr 

l 213tla 
-1 OOOtkr 

4.2 Förändringar från kommunfullmäktiges beslut i juni 

Internhyran har räknats om till aktuell självkostnad, vilket ger ändring i kostnad for 
nämnder och samma forändring i budgetram. Den totala internhyran får kommunen är 
inte ändrad frånjunibeslutet Socialnämndens internhyra och budget ökar med 158 000 
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kronor. 

Ny budgetram får socialnämnden inklusive intemhyresjustering är nu 58 537 000 
kronor. 

Vissa omprioriteringar har gjorts per verksamhet sedan beslut i juni då ändrade behov 
och trender blivit tydligare: 

• Missbmkarvård får vuxna. Kostnader får institutionsplaceringar och 
kontaktpersoner vuxna under 2017 är mycket lägre än budgeterat. 
Verksamhetens budget får 2018 minskas därfår med l 127 000 kronor. 

• Bam- och ungdomsvård. Lägre kostnader beräknas får bland annat 
institutionsplaceringar och analystjänster, därfår används dessa medel på övriga 
verksamheter. En minsirning med 430 000 kronor. 

• Familjerätt och familjebehandling. En ökad efterfrågan på bland annat 
familjerådgivning märks redan under 2017. Det finns en kö sedan i våras och 
Svenska kyrkans nedläggning av sin familjerådgivning i Bålsta ökar efterfrågan 
på den kommunala verksamheten. En ölming av personalresurser berälmas med 
688 000 kronor. 

• Övriga insatser till vuxna. Inom denna verksamhet ryms bland annat jourboende 
får brottsoffer, skyddat boende och stöd till vuxna i fåräldrarollen. Ett nytt 
samarbete i regionen får stöd i föräldrarollen innebär en ökning av kostnaden 
med 276 000 kronor 

• Ekonomiskt bistånd. En ökad handläggning av sociala lägenhetskontrakt har 
krävt ytterligare socialsekreterare och denna utölming genomfårdes redan under 
maj 2017. En ölming med 697 000 leronor 

5 Driftbudget 

T kr 
Bokslut Prognos Budget F ö ränd Budget N 

2016 2017 2017 r 17/18 2018 o t 

Socialnämnd -345 -397 -397 -8 -405 

Nämndsadministration -137 -175 -224 39 -185 

Konsument och energirådgivning -99 -110 -110 o -110 

Tillstånd -26 -24 -39 -8 -47 

Övergripande verksamhet -5 776 -7 091 -6 328 -305 -6 633 1 

Anhörigstöd -181 -183 -183 -6 -189 

Missbrukarvård för vuxna -7 044 -6 215 -9 237 1 629 -7 608 2 

Barn- och ungdornsvård -22 334 -24 271 -24 629 -397 -25 026 3 

Familjerätt och familjebehandling -1 652 -1 644 -1 705 -724 -2 429 4 

Övriga insatser till vuxna -126 -215 -400 -176 -576 5 

Ekonomiskt bistånd -11 806 -14 319 -12 435 -1 692 -14 127 6 

Flyktingmottagande 2 741 6 210 257 -1 184 -927 7 

Arbetsmarknadsåtgärder -48 -86 -250 -25 -275 

Summa -46 833 -48 520 -55 680 -2 857 -58 537 

l. Övergripande verksamhet. ( + 305 000 kronor) En ny avdelningschef som delas med 
Vård och omsorgsnämnden börjar under 2018. 
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2. Missbrukarvård får vuxna (-1 629 000 kronor) Behovet av institutionsplaceringar och 
kontaktpersoner beräknas vara lägre än tidigare. 

3. Barn- och ungdomsvård ( + 397 000 kronor) Ökningen beror till största delen på 
löneökningar och personalavtalet 80 90 l 00 11 O där socialsekreterarna får l 0% mer i 
lön än de arbetar. 

4. Familjerätt och familjebehandling (+ 724 000 kronor) Ölmingen av budgetjärnfåTt 
med 2017 beror dels på mer personal och dels på löneökningar och personalavtalet 
80 90 100 110. 

5. Övriga insatser vuxna ( + 176 000 kronor), Nytt regionsamarbete gällande stöd till 
vuxna i fåräldrarollen medfår utökad budget får verksamheten. 

6. Ekonomiskt bistånd (+l 692 000 kronor) Ölmingen av budgetjämfårt med 2017 
beror främst på fler handläggare, prognostiserade ökade kostnader får fårsö1jningsstöd 
samt flytt av budget får bostadssamordnaren av sociala kontrakt. 

7. Flyktingmottagning ( + 1184 000 kronor) Budget får ensamkommande barn och 
unga justeras från en intäkt till en kostnad. Efter de ändrade ersättningsreglerna från 
Migrationsverket kommer kommunen ha svårare att anpassa kostnaderna efter 
ersättningsnivån. Budgeten bygger på att fårvaltningen kan fårhandla tilllägre 
leverantörskostnader samt ett antagande om antalet som får uppehållstillstånd. 
situationen i främst Afghanistan har enligt världssamfundet fårvärrats och numera finns 
enbart vissa områden som anses vara säkra. Migrationsverket i Sverige fortsätter 
utvisningarna tilllandet men framtiden anser vi som oviss. Om fler än beräknat får 
uppehållstillstånd innebär detta ökade kostnader för kommunen. 

6 Investeringsbudget 

Investering, tkr Budget Budget Plan Plan N 
2017 2018 2019 2020 o t 

Inventarier utbyte -130 -120 -120 -120 

Summa -130 -120 -120 -120 

Socialnämnden ser endast behov av främst kontorsmöbler får nya arbetsplatser. 
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7 Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2018 

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo 
kommun tar ut år 2018. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige. 

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2017 
och år 2018. 

För att ta del av de fullständigataxe-och avgiftsbestämmelserna, hänvisas till 
kommunen hemsida eller kommun@habo.se. 

Sammanställning taxor/avgifter Socialnämnden 

SN2012/43 nr2012.2002 

Kommunen har enligt 8 kap 1 O§ Alkohollagen rätt att ta ut avgifter, dels för ansökan och dels för tillsyn 
av den som har serveringstillstånd . 

Avgifterna för prövning och tillsyns formuleras som procentsatser av gällande prisbasbelopp. Avgifterna 
revideras varje år efter att nytt prisbasbelopp är fastställt. 

Andel 
av 

Avgifter serveringstillstånd prisba år 2017 år 2018 
sbelop 

p 

Ansökningsavgift 

Nyansökan stadigvarande tillstånd för servering till 
18% 8 01 O kr 8 190 kr 

allmänheten 

Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna 
14% 6 230 kr 6 370 kr 

sällskap 

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 9% 4 005 kr 4 095 kr 

Tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap 2% 890 kr 910 kr 

Serveringstillstånd vid cateringverksamhet 9% 4 005 kr 4 095 kr 

Utvidgat tillstånd avseende lokal, uterservering, drycker eller 10% 4 450 kr 4 550 kr 
serveringstid 

Tillfälligt utvidgat tillstånd avseende lokal, uteservering, 
3% 1 335 kr 1 365 kr 

drycker eller serveringstid 

Pausservering, tillfälligt för servering till allmänhet 2% 890 kr 910 kr 

Kunskapsprov (i avgiften ingår 3 prov) 1% 445 kr 455 kr 

Tillsynsavgift. Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med permanent 
serveringstillstånd. Avgifter baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan. 

0-14 basbelopp (0-540 400 kronor) 8% 3 560 kr 3 640 kr 

14-56 basbelopp (upp till 2 161 600 kronor) 15% 6 675 kr 6 825 kr 

56-112 basbelopp (upp till 4 323 200 kronor) 17% 7 565 kr 7 735 kr 

över 112 basbelopp 24% 10 680 kr 10 920 kr 

stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 2% 890 kr 910 kr 

Folköl, Tillsynsavgift 3% 1 335 kr 1 365 kr 

Tobak, Tillsynsavgift 3% 1 335 kr 1 365 kr 
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8 Förändringar 

F ö rändringar av mål mellan 2017 -2018: 

Målet rörande arbetet kring våld i nära relationer har tagits bort då nödvändiga 
utbildningar har genomfchis och det finns fungerande rutiner i den ordinarie 
verksamheten for att arbeta med denna viktiga fråga. 

Nya mål2018 

2.2.3 Utveclda metoder som städjer foräldrars eget ansvar la'ing barns behov. 

2.3.1 Öka integrationen av skyddsbehövande samt av ensamkommande barn och unga i 
samhället. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lennart Eriksson, Utvecklingsledare/Kvalitetscontroller 

len n art. n. eriksson@habo.se 

Tillsynsprotokoll, alkohol, 2017 

Förslag till beslut 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår beteckning 

2017-10-20 SN 2017/00020 nr 30763 

l. Socialnämnden godkänner socialförvaltningens tiilsynsrapporter för juli, 
augusti och september 2017. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen genomförde under periodenjuli-september 2017 15 
stycken tiilsynsbesök på restauranger med stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten. Vid den yttre alkoholtillsynen kontrollerades ordning och 
nykterhet samt personalliggare och matutbud på restaurangerna. 
Tiilsynsbesöken ger vid handen att god ordning och nykterhet rådde överlag 
på samtliga ställen. Matutbud utan anmärkning på samtliga stäiien. 

Ett serveringsställe, som nyligen beviljats alkoholtillstånd, saknade 
personalliggare, men denna var beställt från skattemyndigheten. 
Serveringsstället drivs som ett litet familjeföretag och regelverket kan i 
fråga om familjeföretag medge undantag från reglerna om personalliggare. 

Ärende 
Utifrån upprättad tillsynsplan i Håbo kommun skall yttre tillsyn 
genomföras på de ställen som beviljats serveringstillstånd till ailmänheten. 
Enligt alkohollagen 9 kap 2 § skall tillsyn ske på de ställen som har tillstånd 
att servera alkohol till ailmänheten 

Beslutsunderlag 
- Upprättade tillsynsprotokoll i ärende,dnr 2017/00020 

Beslut skickas till 
"[Ange vem eller vilka som beslutet ska skickas till]" 



HÅBO 
T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2017-10-17 SN 2017/00002 nr 30758 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 

charlotta.carlsson@habo.se 

Redovisning av anmälningsärenden, domar och 
delegationsbeslut år 2017 

Förslag till 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 2017-09-25 till 2017-10-23. 
- Delegationsbeslut IVO/familjerätt, treserva 2017-09-25 till 2017-10-23. 

@ 
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