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0171-525 79 
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Årsredovisning 2016 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 

årsredovisning och överlämnar denna till kommunfullmäktige    

 

Sammanfattning 

Under året har avdelningen för stöd till vuxna genomfört ett 

utvecklingsarbete med nya rutiner och arbetsflöden som fortsätter att 

implementeras under 2017. 

Flyktingmottagandet har ökat till följd av ny lagstiftning. Vuxenenheten har 

gjort ett stort arbete och mottagit 69 stycken skyddsbehövande. Då inga 

ensamkommande barn har anvisats till kommunen under året avvecklas 

boendet för ensamkommande på Biskops-Arnö. 

På avdelningen för barn och unga är samtliga handläggartjänster 

bemannade. En överenskommelse har gjorts med Landstinget i Uppsala län 

som finansierar en första linjens psykolog som har sin arbetsplats i 

familjeteamets lokaler. 

Två av nämndens tre mål är uppfyllda. Målet att ta hänsyn till 

barnperspektivet vid beslut om insatser har uppfyllts då 15 stycken 

slumpmässigt utvalda akter har granskats och i samtliga fanns 

barnperspektivet med. Enheterna har samverkat på ett framgångsrikt sätt och 

genom det har färre barn och ungdomar placerats utanför sin familj. Målet 

om ett ökat förtroende för socialtjänsten uppfylls inte. Resultaten vid dessa 

mätningar är lägre än 2015 men finns inom felmarginalen. 

Sammantaget redovisar socialnämnden ett överskott på 10,7 miljoner 

kronor. Det beror i huvudsak på högre intäkter än kostnader för 

ensamkommande barn, men förklaras också av lägre kostnader för 

försörjningsstöd samt färre placeringar av barn och unga        

Beslutsunderlag 

– Årsredovisning 2016    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen    
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1 Sammanfattning 

Under året har avdelningen för stöd till vuxna genomfört ett utvecklingsarbete med nya 

rutiner och arbetsflöden som fortsätter att implementeras under 2017. 

Flyktingmottagandet har ökat till följd av ny lagstiftning. Vuxenenheten har gjort ett 

stort arbete och mottagit 69 stycken skyddsbehövande. Då inga ensamkommande barn 

har anvisats till kommunen under året avvecklas boendet för ensamkommande på 

Biskops-Arnö. 

På avdelningen för barn och unga är samtliga handläggartjänster bemannade. En 

överenskommelse har gjorts med Landstinget i Uppsala län som finansierar en första 

linjens psykolog som har sin arbetsplats i familjeteamets lokaler. 

Två av nämndens tre mål är uppfyllda. Målet att ta hänsyn till barnperspektivet vid 

beslut om insatser har uppfyllts då 15 stycken slumpmässigt utvalda akter har granskats 

och i samtliga fanns barnperspektivet med. Enheterna har samverkat på ett 

framgångsrikt sätt och genom det har färre barn och ungdomar placerats utanför sin 

familj. Målet om ett ökat förtroende för socialtjänsten uppfylls inte. Resultaten vid 

dessa mätningar är lägre än 2015 men finns inom felmarginalen. 

Sammantaget redovisar socialnämnden ett överskott på 10,7 miljoner kronor. Det beror 

i huvudsak på högre intäkter än kostnader för ensamkommande barn, men förklaras 

också av lägre kostnader för försörjningsstöd samt färre placeringar av barn och unga. 

2 Uppdrag och ansvarsområde 

Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet. Vård och behandling ska så långt som möjligt 

genomföras i frivilliga former. Utgångspunkten för 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 ledamöter och två ersättare. Nämnden ansvarar framför allt 

för kommunens 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. 

Inom nämndens administration finns delar av socialchefens kansli, avdelningen för stöd 

till barn och unga och delar av avdelningen för stöd till vuxna. Socialchefens kansli 

ansvarar för ekonomi, administration, kvalitets- och utvecklingsarbete, handläggning av 

serveringstillstånd och delar av anhörigkonsulentens tjänst. 
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3 Måluppfyllelse 

3.1 Attraktiva Håbo 

3.1.1 Förtroendet för socialtjänstens verksamhet ska öka. 

 Inte uppfyllt 

Kommentar 

I SCB:s medborgarundersökning som genomfördes våren 2016 minskade förtroendet 

för stöd till utsatta personer. Någon konkret orsak till det har inte gått att finna. 

Minskningen är inom den statistiska felmarginalen. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 
Helår 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Helår 
2016 

 
Andel medborgare med högt förtroende för socialtjänstens 
verksamhet. 

 50  

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

 47 43 

 

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

83 % 83 %  

 

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

89 % 89 %  

 

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

87 % 87 % 76 % 

 

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

93 % 93 % 90 % 

Nyckelindikatorn "Andel medborgare med högt förtroende för socialtjänstens verksamhet" har inte 

utvärderas då ingen sådan mätning genomförts. 

I SCB:s medborgarundersökning som i huvudsak är en attitydundersökning, minskade förtroendet jämfört 

med 2015. Dock finns minskningen inom den statistiska felmarginalen. 

Besökarnas upplevelse av besök på vuxenenheten har inte gått att utvärdera då svarsfrekvensen var för 

låg. 

Besökarnas upplevelse av stöd vid besök på barn- och ungdomsenheten har minskat något jämfört med 

2015. Även här var svarsfrekvensen förhållandevis låg vilket gör att minskningen ligger inom den 

statistiska felmarginalen. 

3.1.2 Vid beslut om insatser inom vuxenenheten ska barnperspektivet beaktas. 

 Uppfyllt 

Kommentar 

Förvaltningens utvecklingsledare har granskat 15 akter inom vuxenenheten. I samtliga 

akter fanns barnperspektivet med som en del. Dock fanns en tendens till 

standardformuleringar i texten och enheten behöver i detta sammanhang utveckla 

arbetet så att personalen i större utsträckning utgår från det specifika barnet. 

Förvaltningen har haft en workshop kring detta med handläggarna. 
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 Nyckelindikatorer 
Utfall 
Helår 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Helår 
2016 

 
Andel beslut inom vuxenheten där barnperspektivet har 
beaktats. 

 90 % 100 % 

3.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

3.2.1 Genom individuellt anpassade insatser på hemmaplan ska placeringar av 

barn och unga så långt som möjligt undvikas. 

 Uppfyllt 

Kommentar 

Genom bland annat en allt mer framgångsrik samverkan mellan den behandlande 

enheten och den myndighetsutövande delen har färre barn och ungdomar placerats 

utanför sin familj under året. 

 Nyckelindikatorer 
Utfall 
Helår 
2015 

Måltal 
2016 

Utfall 
Helår 
2016 

 Antal ”nyskapande” åtgärder på hemmaplan.  1 1 

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

 2 6 

4 Mått 

4.1 Resurser 

4.2 Produktion 

Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Helår 
2016 

Antal placeringar Institutionsvård vuxna. 26 23 22 

Antal vårddygn institutionsvård vuxna. 2 645 2 070 2 954 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 173 160 131 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 241 250 189 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 1 244 1 300 1 061 

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande 
flyktingbarn placerade i Håbo kommun. 

25 25 27 

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande 
flyktingbarn placerade i  annan kommun. 

41 50 76 

Antal placerade personer institutionsvård vuxna. 21 21 20 

Antal placeringar Institutionsvård vuxna. 

Av de hittills 22 stycken genomförda eller pågående vårdvistelserna utgörs tre av vård 

enligt LVM (Lagen om Vård av Missbrukare) och tre av psykiatrivård. De sistnämnda 

kommer från och med nästa år istället att redovisas inom, och bekostas av, vård- och 

omsorgsnämnden. Årets placeringar är färre än under år 2015 och i nivå med budget. 



Socialnämnd, Årsredovisning 2016 6(13) 

Antal vårddygn institutionsvård vuxna. 

Trots färre placeringar och färre placerade personer än förra året har vårdvistelserna 

blivit längre, så därför har antalet vårddygn ökat. Av vårddygnen till och med augusti 

utgörs 24 procent, alltså 714 dygn, av tvångsvård enligt LVM och 26 procent, alltså 760 

dygn, av psykiatrisk vård. Hälften av vårddygnen är således missbrukare i frivillig vård. 

Där arbetar avdelningen aktivt för att korta ner vistelseperioderna och förebygger behov 

av extern vård genom öppenvårdslösningar. Det är dock ofta en komplex problematik 

med samsjuklighet i kombination med hemlöshet och somatiska besvär som gör att 

vårdvistelserna blivit nödvändiga och ibland långvariga. 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 

I det här måttet tar förvaltningen med alla former av hel- eller deltidsarbetslöshet. Med  

samma urval som gjordes fyra år bakåt i tiden är årets nivå, 69 procent av antalet 

bidragshushåll, den lägst uppmätta nivån. En analys visar att antalet ärenden med en 

mer komplex sammansatt problematik ökar. Det kan också förklara att fler har varit 

bidragsmottagare i allt längre perioder 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 

Antalet nyansökningar har fortsatt att minska inom ekonomiskt bistånd. De nyanlända 

som har anvisats till kommunen ingår inte i vare sig de här volymerna eller i 

kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Dessa återfinns inom ramen för flyktingprojektet 

under sina tre första år (under etableringsperioden och ytterligare ett år.) Däremot 

återfinns flera av de som mottogs för mer än tre år sedan i den här statistiken och hör till 

de med längst bidragsberoende som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 

Antalet bidragsmånader sjunker av naturliga skäl när antalet hushåll minskar. Men i 

snitt är en bidragsmottagare aktuell i 5,6 månader vilket är en negativ trend från år 2015 

med 5,1 månad i snitt. En mätning i oktober visade att 25 procent av bidragsmottagarna 

har fått utbetalt försörjningsstöd under minst tio månader av den senaste 

tolvmånadersperioden. Detta är ett viktigt utvecklingsområde som också syns i 

nämndens mål för år 2017. 

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i 

Håbo kommun. 

Efter stängningen av kommunens egna HVB-hem på Biskops-Arnö hade 

socialförvaltningen som ambition att ungdomarna skulle placeras på privatägt HVB-

hem i Håbo kommun. En del av ungdomarna hade en önskan om att få bo i familjehem 

och i vissa fall kunde förvaltningen tillgodose deras önskemål. Familjehemmen fanns då 

i andra kommuner, framförallt närmare Stockholm. 

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i  

annan kommun. 

Antalet ensamkommande barn som Håbo kommun ansvarar för uppgår vid årets utgång 

till 103 stycken. 

Antal placerade personer institutionsvård vuxna. 

Ett fåtal personer har placerats mer än en gång under året. Det innebär att antalet 

placeringar är något fler än antalet personer som har placerats. 
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4.3 Verksamhetsresultat 

Mått 
Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
Helår 
2016 

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

25 % 50 % 100 % 

Andel mottagna nyanlända och andra skyddsbehövande av 
kommuntal. 

 100 % 88 % 

Andel barnavårdsutredningar som är avslutade inom lagstadgad 
tid, 120 dagar. 

60 % 100 % 78 % 

Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i 
åldersgruppen 0-6 år. 

 90 120 

Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i 
åldersgruppen 6-12 år. 

 130 173 

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

 150 208 

Antal avslutade ärenden som gäller barn som varit aktuella för 
insatser på familjeteamet. 

70 50 62 

Andel upprättade genomförandeplaner i samband med beslutade 
insatser enligt SoL och LVU. 

30 % 100 % 40 % 

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

 100 % 95 % 

Antal upprättade Samordnade Individuella Planer (SIP) under 
året rörande barn och unga. 

30 35 49 

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

 50 % 55 % 

Andel elever som ingår i ungdomscoachningens insatser vilka ökar sin skolnärvaro 

med minst 50 procent. 

Arbetet med hemmasittare har under höstterminen ökat med sex elever. Hos alla dessa 

har närvaron i skolan ökat med mer än 50 procent. 

Andel mottagna nyanlända och andra skyddsbehövande av kommuntal. 

Med ett nytt regelverk från och med 1 mars 2016 och med Bosättningslagen (2016:38) 

innebär det att kommuntalet på 78 personer för året är tvingande för Håbo kommun. 

Avdelningen har stora svårigheter att hitta bostäder åt alla som ska anvisas till 

kommunen men lyckades med stora ansträngningar lösa boende för flertalet. För fyra 

personer kom dock förvaltningen överens med Migrationsverket om uppskjuten 

anvisning till januari 2017. En familj försenades av personliga skäl men har tagits emot 

i januari 2017. Två individer tackade nej till anvisad plats i Håbo kommun. 

Andel barnavårdsutredningar som är avslutade inom lagstadgad tid, 120 dagar. 

Avdelningen har under den senare delen av året bättre kunnat hålla utredningstiden på 

120 dagar. Det finns fortfarande en förbättringspotential. Om avdelningen 

fortsättningsvis lyckas behålla socialsekreterarna på avdelningen för stöd till familjer, 

barn och unga kommer målet att nås där alla utredningar färdigställs inom lagstadgad 

tid. 

Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i åldersgruppen 0-6 år. 

I de familjer som familjeteamet har arbetat med, antingen individuellt, i grupp eller på 
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läger, har arbetet i denna åldersgrupp nått ut till 120 stycken barn. 

Det finns inget värde från 2015, då måttet är nytt. 

Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i åldersgruppen 6-12 år. 

I de familjer som familjeteamet har arbetat med, antingen individuellt, i grupp eller på 

läger, har arbetet i denna åldersgrupp nått ut till 173 stycken barn. 

Det finns inga siffror från 2015, då måttet är nytt 

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

I de familjer som familjeteamet har arbetat med, antingen individuellt, i grupp eller på 

läger, har arbetet i denna åldersgrupp nått ut till 208 stycken ungdomar. 

Det finns inga siffror från 2015, då måttet är nytt 

Antal avslutade ärenden som gäller barn som varit aktuella för insatser på 

familjeteamet. 

Antalet avslutade familjer som har fått behandling på familjeteamet under året är 62 

stycken. 

Andel upprättade genomförandeplaner i samband med beslutade insatser enligt 

SoL och LVU. 

Ingen förbättring under årets fyra sista månader. Skrivandet av genomförandeplaner har 

inte prioriterars under året. Fokus kommer att läggas på denna arbetsuppgift under 

2017. 

Andel av inkomna anmälningar där förhandsbedömning har avslutats inom 14 

dagar enligt lagstadgat krav. 

Under den senare delen av året har Avdelningen för stöd till barn, unga och familjer 

gjort ett förbättringsarbete med nästan 20 procent. Avdelningen gör nu 

förhandsbedömningar inom 14 dagar på 95 procent av de anmälningar eller ansökningar 

som kommer in. 

Det finns ingen siffra för 2015, då det är ett nytt mått. 

Antal upprättade Samordnade Individuella Planer (SIP) under året rörande barn 

och unga. 

Antalet SIP har ökat vilket har varit en viktig målsättning. Jämfört med 2015 har det 

under verksamhetsåret överenskommits om 63 procent fler samordnade individuella 

planer. 

Andelen av placerade personer institutionsvård vuxna som har placerats för första 

gången. 

Det är fler än hälften av de placerade personerna som inte har fått extern missbruksvård 

tidigare. 

Måttet, som använts för första gången i år, ger en indikation på om rätt insats beviljats 

till rätt person. Om någon som vårdats externt vid ett tillfälle inte behöver göra det på 

nytt kan det antas att högre grad av rätt insats har beviljats. Då med rätt varaktighet och 

fungerande eftervård än om samma personer vid upprepade tillfällen placeras på extern 

institution. 
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5 Årets händelser 

Avdelningen för stöd till familjer, barn och unga 

Tack vare särskilt statsbidrag till kommunen har socialnämnden kunnat bidra till ett 

integrationsläger i samarbete med Nibro AB. Huvudsysselsättningen var fotbollsskola 

och bra samverkan med polis och räddningstjänst som gav ungdomarna 

samhällsinformation. Lägret uppmärksammades i både tidningar och tv på regional 

nivå. 

Håbo kommun har sedan januari 2016 inte fått några ensamkommande ungdomar 

anvisat till kommunen. På grund av det har verksamheten med eget HVB-hem lagts ner 

under december 2016. 

Avdelningen barn och unga har gjort en överenskommelse med Landstinget i Uppsala 

län om att ha en psykolog stationerad i Familjeteamets lokaler. Detta som ett led i 

utbyggnaden av Första linjen för barn och unga i länet. 

Avdelningen för stöd till vuxna 

Kostnaderna minskas inom ekonomiskt bistånd men bidragsperioderna per person är 

längre än föregående år. Avdelningen har sett över vilka som är långvarigt 

bidragsberoende och har påbörjat ett arbete kring den målgruppen, där flertalet har en 

mer komplex sammansatt problematik än ren arbetslöshet. Med anledning av 

personalbristen på avdelningen kommer arbetet främst att utföras under år 2017. 

Avdelningen har under året arbetat aktivt för de med behov av samordnad rehabilitering 

inom LOKUS (lokal utveckling i samverkan) med Samordningsförbundets fyra aktörer: 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län och kommunen. 

Arbetet fortsätter nästa år och kan ge mer resultat på sikt. Avdelningen finns även 

representerad i arbetet inom DUA (Delegationen Unga till Arbete) i samverkan med 

barn- och utbildningsförvaltningen samt Arbetsförmedlingen. 

Hanteringen av förvaltningens sociala kontrakt har utvecklats med grundligare 

biståndsutredningar och återkommande besiktningar. Inom flyktingmottagandet har 

stora ansträngningar möjliggjort att de flesta anvisningar har kunnat tas emot i enlighet 

med Bosättningslagen. Dock är bostadsbristen ett fortsatt stort problem. 

Nya regionala riktlinjer för missbruksvården lanserades under hösten. Avdelningen har 

ett högt antal vårddygn för missbrukare men har under året prövat en ny 

hemmaplanslösning med stödlägenhet, vilket utvärderats och nu prövas vidare i 

förändrad form. Nya, hittills okända brukare, har krävt LVM-vård och frivilliga 

placeringar på HVB-hem som håller kostnaderna uppe. Däremot har trenden i övrigt 

under hösten visat en generell minskning av antalet externa vårdvistelser. men trenden 

har i övrigt under hösten generellt varit en minskning av antalet externa vårdvistelser. 

Internt inom förvaltningen har nya riktlinjer för våld i nära relationer antagits politiskt. 

Implementeringen är påbörjad och fortsätter under 2017. 

6 Intern kontroll 

Under året har intern kontroll genomförts inom bland annat följande områden: 

 Uppföljning av barnavårdsutredningar stickprovsvis av förvaltningens 

utvecklingsledare. 

 Rutiner har tagits fram för att kvalitetssäkra återsökning av medel från 

Migrationsverket. 
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 Stickprovsvisa kontroller av utbetalning av försörjningsstöd. 

 Nationell brukarenkät som gäller framför allt mötet med socialsekreteraren inom 

individ- och familjeomsorgen. 

 Uppföljning av hur barnperspektivet beaktas i utredningar och 

journalanteckningar inom vuxenenheten. 

7 Valfrihet och konkurrens 

Inom nämndens verksamhetsområde bedrivs konsumentvägledningen av en privat 

utförare sedan flera år tillbaka med en kostnad på 100 000 kronor under året.  En ny 

upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) av denna verksamhet 

påbörjades i slutet av 2016. 

Institutionsplaceringar, HVB-hem och familjehem bedrivs till 90 procent av annan 

huvudman till en kostnad av 72,7 miljoner kronor. 

8 Resultaträkning och ekonomisk analys 

tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 
Avvikelse från 

budget 

Externa intäkter 38 681 34 669 84 301 49 632 

Interna intäkter 20 19 21 2 

Summa intäkter 38 701 34 688 84 322 49 634 

Verksamhetsköp, bidrag, 
underhållsmaterial 

-41 563 -44 549 -74 671 -30 122 

Personalkostnader -38 727 -36 406 -43 930 -7 524 

Övriga kostnader -11 616 -12 823 -12 844 -21 

Interna kostnader -1 651 -1 155 -2 442 -1 287 

Summa kostnader -93 557 -94 933 -133 887 -38 954 

Resultat -54 856 -60 245 -49 565 10 680 

Socialnämnden redovisar ett överskott på 10,7 miljoner kronor. 

De externa intäkterna består av statsbidrag, hyresintäkter och föräldraavgifter. Årets 

resultat är avsevärt högre än budgeterat och även högre än föregående år. Ersättning 

från Migrationsverket utgör största delen med 74 miljoner kronor. Antalet 

ensamkommande barn ökade mycket föregående år och innevarande år visas en 

helårseffekt. Migrationsverket har tagit beslut om ändrade förutsättningar från 1 juli 

2017, det kommer innebära lägre ersättningar framöver. 

Nämnden har kostnader för köp av vårdplatser på institution, HVB-hem, familjehem 

och bidrag där försörjningsstöd är den stora utgiften. Kostnaden för försörjningsstöd är 

lägre än budgeterat och lägre än föregående år. Köp av vårdplatser på institution för 

vuxna har ökat och är något högre än budgeterat, 852 000 kronor, men lägre än 

föregående år. Resultatet för köp av institutionsplatser barn och unga visar ett överskott 

på 3,2 miljoner kronor jämfört med budget och 3,8 miljoner kronor lägre än föregående 

år. Den stora kostnaden för verksamhetsköp är HVB-hem och familjehem för 

ensamkommande barn med ett resultat på 54 miljoner kronor. Det är avsevärt högre än 

budgeterat och även högre än föregående år. I och med ändrade förutsättningar från 

Migrationsverket behöver dessa verksamhetsköp sänkas till en lägre nivå. 

Resultatet för personalkostnaderna är högre än budgeterat och även högre än föregående 

år. Det är främst arvoden för kontaktpersoner och kontaktfamiljer som överskrider 
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budget med 4,9 miljoner kronor och 685 000 kronor mer än föregående år. 

De interna kostnaderna är högre än budgeterat och även högre än föregående år. 

Nämnden har haft möjlighet att köpa en vårdplats internt. 

9 Driftredovisning 

Tkr 
Bokslut 

2015 
Budget 

2016 
Bokslut 

2016 

Avvikelse 
från 

budget 

Socialnämnd -306 -387 -345 42 

Nämndadministration -182 -100 -137 -37 

Konsument- och energirådgivning -100 -110 -99 11 

Alkohol- och tobakstillstånd -71 -40 -26 14 

Övergripande socialnämnd -5 648 -6 520 -5 914 606 

Anhörigstöd -178 -183 -180 3 

Övriga insatser enl LSS 0 0 -287 -287 

Missbrukarvård för vuxna -12 105 -9 292 -9 295 -3 

Barn- och ungdomsvård -25 848 -26 619 -22 392 4 227 

Familjerätt & familjebehandling -1 642 -1 675 -1 651 24 

Övriga insatser vuxna -178 -400 -126 274 

Ekonomiskt bistånd -12 660 -13 545 -11 806 1 739 

Flyktingmottagande 4 062 -1 374 2 741 4 115 

Arbetsmarknadsåtgärder 0 0 -48 -48 

Summa -54 856 -60 245 -49 565 10 680 

10 Kommentarer till driftredovisning 

Budgeten för socialnämnden uppgår till 60,2 miljoner kronor. I beloppet ingår 

tilläggsbudget med anledning av flyktingsituationen som beviljades av 

kommunfullmäktige vid delårsbokslutet med 982 000 kronor och ytterligare med 

724 000 kronor som beviljas i samband med årsredovisningen. Totalt 1,7 miljoner 

kronor till socialnämnden. Tilläggsbudgeten har använts till personalförstärkning för att 

underlätta integration på kommunens stödboende samt avlasta socialsekreterarna. 

Tilläggsbudgeten har också använts till ett integrationsläger i samarbete med Nibro AB. 

Huvudsysselsättningen var fotbollsskola och bra samverkan med polis och 

räddningstjänst som gav ungdomarna samhällsinformation. Lägret uppmärksammades i 

både tidningar och tv på regional nivå. 

Socialnämnden har ett resultat på + 10,7 miljoner kronor. 

Överskottet på övergripande verksamhet beror till största delen på budgeterade 

konsultkostnader. Konsulter för inhyrd arbetsledning ger överskott på denna verksamhet 

då utfallet ligger på den aktuella verksamheten. 

Kostnad för kontaktpersoner för LSS (Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) barn och ungdomar har tidigare redovisats under verksamhet 

kontaktpersoner SoL (Socialtjänstlagen) där även budget är lagd. Denna verksamhet 

förs över till vård- och omsorgsnämnden 2017 där all LSS verksamhets bedrivs. 

Sammantaget är verksamheten missbrukarvård för vuxna i balans med budget men det 

finns avvikelser mellan de olika delarna. Personalkostnaderna för handläggning 
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missbruk visar ett överskott på 170 000 kronor främst på grund av vakanta tjänster. 

Öppen missbruksvård har ett överskott jämfört med budget på 217 000 kronor. Det 

beror dels på vakanser och dels att kostnaderna för stödlägenheten vid 

hemmaplanslösningar har varit lägre än budgeterat. Kontaktpersoner för vuxna enligt 

SoL visar ett resultat på 450 000 kronor i överskott då behovet inte har varit i nivå med 

budgeterat. Resultatet är även lägre än tidigare år. Det finns även ej budgeterade 

kostnader för familjehem vuxna. 

Institutionsvård för vuxna har ett resultat med ett underskott på 729 000 kronor mot 

budget. Resultatet är 1,4 miljoner kronor lägre än föregående år. Av utfallet utgörs 1,8 

miljoner av psykiatrisk vård som kommunen inte har kunnat påverka och cirka 1,9 

miljoner av tvångsvård enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall). 

Avdelningen arbetar aktivt för att förebygga behov av extern vård genom lösningar 

inom öppenvården. Flera av brukarna har dock en komplex sammansatt problematik 

och arbetet är långsiktigt. 

Verksamheten barn- och ungdomsvård har ett resultat med 4,2 miljoner kronor i 

överskott. Det långsiktiga arbetet med att arbeta förebyggande med 

hemmaplanslösningar istället för institutionsplaceringar syns tydligt i resultatet. 

Institutionsvård barn och unga har ett överskott mot budget med 3 miljoner kronor och 

3,5 miljoner kronor lägre än föregående år. De största hemmaplanslösningarna med 

kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjebehandling har underskott mot budgeterat. 

Det finns även överskott på grund av lägre personalkostnader inom barn- och 

ungdomsvård. 

Resultatet för övriga insatser vuxna visar ett överskott på 274 000 kronor mot 

budgeterat och är något lägre än föregående år. Färre beslut om skyddat boende har 

krävts under året jämfört med föregående år, vilket budgeten baserades på. 

Den positiva trenden med minskat ekonomiskt bistånd håller i sig från föregående år. 

Det beror främst på minskat antal nyansökningar men även minskat antal pågående 

ärenden. 

Verksamheten ekonomiskt bistånd är omvärldskänslig och förändringar inom 

Försäkringskassans regelverk som har trätt i kraft under året förväntas ge en negativ 

effekt. Det kan innebära att resultatet kommer att ligga ungefär på samma nivå även 

framöver, trots att nästa års interna satsning på att hitta alternativ försörjning till 

personer inom långvarigt bidragsberoende, skulle ha inneburit en fortsatt positiv trend. 

Handläggning ekonomiskt bistånd har haft perioder av vakanser, vilket har medfört ett 

budgetöverskott. 

Sociala lägenheter har belastats av lägre kostnader i form av renovering och tomhyra än 

budgeterat. 

Verksamheten för mottagande av ensamkommande barn har ett resultat med 4,1 

miljoner kronor i överskott. Kostnaderna för köp av platser på familjehem och HVB-

hem är lägre än ersättningen från Migrationsverket vilket ger ett överskott. HVB-

hemmet som drevs i egen regi har avvecklats under hösten. Föregående år ökade antalet 

ensamkommande barn stort under hösten. Det totala antalet barn för helår är därför 

större under innevarande år än föregående år, trots att kommunen inte sedan februari fått 

någon ny anvisning. Migrationsverket har beslutat om ändrade förutsättningar från och 

med 1 juli 2017 och nämnden behöver anpassa verksamheten efter detta under 

kommande år. 
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11 Investeringar 

tkr 
Bokslut 

2015 
Budget 

2016 
Bokslut 

2016 

Avvikelse 
från 

budget 

Inkomster     

Utgifter -29 0 0 0 

Summa -29 0 0 0 

Socialnämnden har inte haft behov av investeringar under 2016. 

12 Viktiga förändringar och trender 

Exploateringstakten för nya bostäder i kommunen ökar stadigt och det innebär att fler 

barnfamiljer flyttar hit. Inflyttningen kommer sannolikt leda till ett ökat behov av 

service och insatser från barn och ungdomsavdelningen. 

Institutionsplaceringar för barn och unga hålls på en stadig låg nivå. Förvaltningens 

uppfattning är att vård på hemmaplan är att föredra för både barn och familj. Vården på 

hemmaplan är under ständig utveckling. 

Konfliktnivåerna mellan separerade föräldrar ökar. Det får till följd att socialtjänsten 

måste förbättra och förfina de insatser och interventioner som görs för dessa barn. 

Arbetslösheten i kommunen är mot slutet på året jämförbar med föregående år: 4,1 

procent för 16-64 åringar i oktober jämfört med 4,0 procent i oktober 2015. Detta är 

fortsatt lågt jämfört med riket. Fler bidragstagare under året har haft ett långvarigt 

bidragsberoende inom ekonomiskt bistånd än föregående år. Psykisk ohälsa är på olika 

sätt ett arbetsområde inom både verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och missbruk. 
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 Datum Vår beteckning 

 2017-02-21 SN 2017/00005 nr 29415 

Socialförvaltningen 
Förvaltningschef socialtjänsten 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-525 79 
thomas.brandell@habo.se 

 

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Brottsofferjouren Uppsala 
län 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att från och med 2017-04-01 teckna avtal med 

brottsofferjouren i Uppsala län om idéburet offentligt partnerskap.    

 

Sammanfattning 

För att utveckla brottofferjourens kvalitet förslås att Håbo Kommun och 

brottsofferjouren i Uppsala län tecknar ett avtal om idéburet offentligt 

partnerskap. Brottofferjouren har sådana avtal med flera kommuner i länet 

och pågående diskussioner med ett par kommuner. Kommunens kostnad är 

4 kronor per invånare.    

Ärende 

Sedan några år tillbaka samarbetar Håbo kommun med brottsofferjouren i 

Uppsala län. Ett samarbete som hittills fallit väl ut. Håbo kommun har via 

socialnämnden gett ekonomiskt stöd i form av föreningsbidrag med 50 000 

kronor per år. Brottsofferjouren i Uppsala län har nu tagit upp frågan om att 

istället för att man får ett föreningsbidrag så överenskommes om ett avtal 

kring så kallat idéburet offentligt partnerskap. Ett såda överenskommelse 

tydliggör att man har en gemensam syn kring arbetet med brottsoffer och för 

brottsofferjouren innebär det framför allt 

 

 En långsiktighet i samarbetet 

 Ekonomisk trygghet 

 Möjlighet till fortsatt utveckling 

 

I avtalet föreslås att kommunens kostnad ska vara 4 kronor per invånare 

vilket i avtalsförslaget för 2017 innebär en kostnad om 80 tkr per år. 

Brottsofferjouren i Uppsala har sådana överenskommelser med Östhammar, 

Tierp och Knivsta. Östhammar och Tierp betalar fyra kronor per invånare 

och med Knivsta har man i skrivande stund en dialog kring ersättningen. 

Med Älvkarleby och Uppsala pågår en diskussion kring att teckna avtal om 

IOP. 

 

Brottsofferjouren i Uppsala län arbetar för att utveckla verksamheten och 

det är lätt att se att ett mer långsiktigt samarbete gynnar 

verksamhetsutveckling. För Håbos del planerar man just nu kring en 

satsning på brott mot äldre samt arbetar för att hitta fler stödpersoner. 
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 Datum Vår beteckning 

 2017-02-21 SN 2017/00005 nr 29415 

 

Förvaltningens bedömning är att det arbete som brottsofferjouren genomför 

är nödvändigt och angeläget för de invånare i kommunen som utsätts för 

brott av olika slag och ser det som en möjlighet att göra en 

överenskommelse kring idéburet offentligt partnerskap. Det ger 

brottsofferjouren en ekonomisk trygghet och kommer att kunna leda till en 

utveckling av verksamhetens kvalitet.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Den ökade kostnaden om 30 000 kronor för 2017 bedöms kunna finansieras 

inom nämndens budgetram.    

Uppföljning 

Uppföljningen sker i samverkan med brottsofferjouren och framgår av 

avtalet.    

Beslutsunderlag 

– Utkast till avtal om idéburet offentligt partnerskap    

__________ 

Beslut skickas till 

Brottsofferjouren i Uppsala län    

 



Överenskommelse om Ideburet Offentligt partnerskap (IOP) 

mellan Håbo kommun och Brottsofferjouren Uppsala län 

Håbo kommun Brottsofferjouren Uppsala län 
Parter Socialnämnden Dragarbrunnsgatan 67 

753 20 UPPSALA 
Org.nr: Org.nr: 817602-9638 

l. Målgrupp 

Brottsutsatta kommun invånare, mellan 15 och 18 år i vissa fall, samt vuxna och deras 

anhöriga samt vittnen. 

2. Överenskommelsens syfte 

Syftet med partnerskapet är att Brottsofferjouren ger stöd och information till 

ungdomar {15-18 år) i vissa fall, i dialog med vårdnadshavare och socialtjänsten i 

Håbo kommun samt till vuxna brottsutsatta och till anhöriga och vittnen. 

3. Överenskommelsens giltighet 

Från och med 2017-01-01 och tills vidare. 

4. Ekonomisl<a villkor och ekonomi 

Brottsofferjourens insats: Ideella arbetsinsatser av stödpersoner och styrelse med de 

volontärtimmar som påkallas av behovet. Jouren har anställda samordnare till 

förfogande. 

Utöver det lokala stödet från jouren finns stöd varje vardag 09.00- 20.00 i form av 

Brottsofferjourens Sverige nationella stödlinje (per telefon) samt stöd i form av 

tillgång till språkvolontärer (ca 30 olika språk). 

Jouren har också bidrag från Brottsoffermyndigheten, medlemsavgifter, gåvor och 

eventuella sponsorbidrag. 

Håbo kommuns insats: 4 kr per invånare och år= 80 000 kr/år (beräknat på 20 000 

invånare 2015} . . 

Ersättningen är en totalersättning för uppdraget och avser täcka Brottsofferjourens 

samtliga kostnader för uppdraget i Hå bo kommun. 

Utbetalning sker efter fakturering från Brottsofferjouren för 2017 med hela beloppet 

{80 000 kr) i mars 2017 och därefter (med hela beloppet) i mars varje år. 



Faktura adress: 

Håbo kommun 

Socialnämnden 

Adress: 

Ref.nr: 

5. Värdegrund för partnerskap 

Partnerskapet ska bygga på: 

);> Samarbete 

);> Öppenhet 

);> Ansvar 

);> Engagemang 

Brottsofferjourens värdegrund framgår av punkt 6.2. 

6. Verksamhetsinnehåll 

6.1 Invånarna i Håbo kommun ska erbjudas samtalsstöd i en brottsutsatt situation. 

Brottsutsatta, anhöriga och vittnen ska få stöd och vägledning när det gäller 

polisanmälan, rättsprocess och försäkrings- och ersättningsfrågor samt i 

kontakter med vård, myndigheter och hjälporganisationer enligt intentionerna i 

5 kap 11 § socialtjänstlagen 2001:453 samt EU-direktivet "Brottsoffren i 

centrum" (2012/29/EU). 

stödsökande ska även erbjudas stöd inför, under och efter rättegång. 

Brottsofferjouren överlämnar ärenden till professionella när det bedöms att 

jourens volontärinsatser är otillräckliga. 

6.2 Brottsofferjourens värdegrund utgår från de mänskliga rättigheterna med 

ledorden "empati, engagemang, trovärdighet och ansvarskännande". 

Värdegrunden anger det förhållningssätt som gäller gentemot såväl brotts

utsatta, anhöriga och vittnen som externa samarbetspartner, allmänhet och 

internt i organisationen . 

7. Partnerskapets målsättning 

Mål: Genom stödinsatser och information ska brottsdrabbade, anhöriga och vittnen 

få det stöd och den hjälp som de behöver i bearbetningen av den uppkomna 

situationen. 

Indikator: Andel stödsökande som uppger att kontakten med Brottsofferjouren har 

lett till rätt hjälp och information. 



8. Samarbete och nätverk 

Kontaktpersoner (en från vardera) utses av respektive organisation. 

Kontaktpersonerna följer upp arbetet och medverkar till kunskapsöverföring mellan 

parterna. Kontaktpersonerna ska också arbeta för en ökad kännedom om 

verksamheten hos invånarna i Håbo kommun. 

Brottsofferjouren deltar i de för verksamheten aktuella nätverk som verkar inom 

Håbo kommun samt samarbetar med socialtjänst, polis m fl. 

Kommunen (förtroendevald) erbjuds ingå i en referensgrupp tillsammans med 
representanter från övriga kommuner, Brottsofferjourens arbetsutskott samt 
samordnare. 

);;> Håbo kommun ställer ett rum till förfogande vid behov av enskilt samtal 

mellan stödsökande och stödperson. 

);;> Håbo kommun informerar via sin hemsida om Brottsofferjourens verksamhet 

och möjligheten till stöd till brottsdrabbade, anhöriga och vittnen. 

);;> Håbo kommun informerar om Brottsofferjouren internt i sina förvaltningar. 

9. Uppföljning och utvärdering 

Brottsofferjouren informerar kommunen(socialnämnden) genom årlig 

verksamhetsberättelse med bokslut och revisionsberättelse (efter årsmötet) samt 

genom den årliga verksamhetsplanen. Jouren informerar även genom 

månadsstatistik och informationsbrev kvartalsvis. Därutöver informerar jouren den 

politiska nämnden när så begärs från kommunen. 

Kontaktpersonerna ansvarar för att följa upp och arbeta för utveckling av 

verksamheten samt att återkoppla till respektive nämnd och styrelse. 

Uppföljning sker minst två gånger per år. 

Samordnare från jouren följer upp och utvärderar utifrån: 

• Antal stödsökande, uppdelat på kvinnor och män, samt brottsrubricering 

• Andel nöjda/hjälpta stödsökande 

10. Arbetsgivaransvar 

Brottsofferjouren är arbetsgivare för samordnarna och svarar för att gällande lagar, 

författningar och branschenligt avtal följs . 

11. Tystnadslöfte 

Brottsofferjouren ansvarar för att informera sin personal och sina volontärer om 

tystnadslöfte. 



12. Omförhandling 

Parterna äger rätt att när som helst under perioden påkalla nya förhandlingar om 

villkoren i denna överenskommelse. 

Om någon av parterna vill säga upp överenskommelsen så gäller en uppsägningstid 

om nio (9) månader. 

13. Tillägg 

Tillägg till eller ändringar i denna överenskommelse ska upprättas i skriftlig form och 

godkännas av parterna. 

14. Tvist 

Tvist avseende tolkning eller tillämpning av detta avtal ska primärt lösas av parterna 

som vid förhandling ska visa god vilja att nå samförstånd. sekundärt ska tvist lösas av 

allmän domstol. 

15. Utväxling av kontrakt 

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt. 

Håbo kommun Uppsala 
2017-xx-xx 

Underskrift Håbo kommuns företrädare 

Namnförtydligande 

2017-xx-xx 

Underskrift Brottsofferjourens företrädare 

Namnförtydligande 
Ordförande 
Brottsofferjouren Uppsala län 

~~- BROTTSOFF-ER~--~ 
. JOU~R-EN · 

\ . •• . - -. ~ •• ••· .... l - ,·-- . -:;_ •• 

. '-. ·-·. - -:!. _':" .• - __:--- . 

UPPSALA LÄN 
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 2017-02-24 SN 2016/00036 nr 29427 

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

 

Reviderat - Jourschema för Socialnämnden för år 2017 

Förslag till beslut  

1. 1. Socialnämnden beslutar att ledamot Britt Marie Dväring påbörjar 

jourvecka 12, därefter ordförande Bo Johnson vecka 13 därefter ledamot 

Farid Chibout vecka 14 för perioden 2017-03-20 till 2017-12-31. 

Därefter börjar fördelningen om igen och löper året ut.    

2. Socialnämnden beslutar att godkänna turordningen under kontorstid.     

 

Sammanfattning 

Förvaltningen har ett avtal med Uppsala kommun som är ansvariga för den 

sociala jouren på tjänstemannanivå. Syftet med att ha en jourhavande 

politiker är att det dygnet runt måste finnas någon som kan fatta beslut 

enligt LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av 

missbrukare) samt i vissa fall SoL (socialtjänstlagen). 

Det är möjligt för jourhavande politiker att byta jourpass mellan varandra 

förutsatt att detta meddelas till socialjouren i Uppsala samt till Håbo 

kommuns myndighetsenhet.  

Jourveckan startar måndag 00:00 och avslutas söndag klockan 24:00.  

Turordning under kontorstid 08:00 – 16:45  
(oavsett vecka) rings i turordning till: 

1. Ordförande Bo Johnson (M) 

2. Ledamot Britt Marie Dväring (S) 

3. Ledamot Farid Chibout (Båp)    

Övrig tid på dygnet (kväll, natt och helg) ringer man till den som har 

jourvecka enligt schema.          

Beslutsunderlag 

– Jourschema SN 2016/00036 nr 29428     

__________ 

Beslut skickas till 

Socialjouren i Uppsala 

Berörda politiker och tjänstepersoner i Håbo kommun    

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-24 SN 2016/00036 nr 29428 

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

 

Jourschema för Socialnämnden för år 2017 
Jourveckan startar måndag klockan 00:00 och avslutas söndag klockan 24.00. 

Under kontorstid 08:00 – 16:45 (oavsett vecka) rings i turordning till: 

1. Ordförande Bo Johnson (M) 

2. Britt-Marie Dväring (S) 

3. Ledamot Farid Chibout (Båp) 

Övrig tid kontakt enligt jourschema. 

 
Fördelning veckor från och med vecka 12 till 52, hela år 2017  
   

52 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Per-Olof Thorsbeck 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Per-Olof Thorsbeck 

Bo Johnson 

Farid Chibout  

Per-Olof Thorsbeck 

Bo Johnson 

Per-Olof Thorsbeck 

Farid Chibout   

Bo Johnson 

Farid Chibout  

Britt- Marie Dväring 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Britt- Marie Dväring 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Britt- Marie Dväring 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Britt- Marie Dväring 

Bo Johnson 

Farid Chibout  

Britt- Marie Dväring 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Britt- Marie Dväring 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Britt- Marie Dväring 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Britt- Marie Dväring 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

1 

 

Britt- Marie Dväring 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Britt- Marie Dväring 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Britt- Marie Dväring 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Britt- Marie Dväring 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Britt- Marie Dväring 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

Britt- Marie Dväring 

Bo Johnson 

Farid Chibout 

 

Kontaktuppgifter 
Bo Johnson Britt Marie Dväring Farid Chibout 
Bostad 0171-564 49 
Mobil 070-676 64 49 
E-post: bo.johnson@habo.se  
E-post: bo-johndon@telia.com 
  

Bostad 0171-543 06 
Mobil 076-105 18 39 
E-post: b-m.dvaring@telia.com 
E-post: britt-marie.dvaring@habo.se 

Bostad 0171-576 78 
Mobil 070-734 83 71 
E-post: farid.chibout@habo.se  
Jobb 08-706 85 35 
Mobil jobb 070-826 88 67 
Jobb: farid.chibout@sundbyberg.se 

   Expediering 

Socialjouren i Uppsala, fax: 018-727 15 14 – socialjouren@uppsala.se 

   

mailto:b-m.dvaring@telia.com
mailto:farid.chibout@habo.se
mailto:farid.chibout@sundbyberg.se
mailto:socialjouren@uppsala.se


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-27 SN 2017/00002 nr 29448 

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

 

Redovisning av anmälningsärenden, domar och 
delegationsbeslut år 2017 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden noterar till protokollet att anmälningsärenden, domar 

och delegationsbeslut är redovisade.     

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut från treserva avseende individ och 

familjeomsorg/familjerätt och flykting finns att studera vid sammanträdet.    

Beslutsunderlag 

– Delegationsbeslut IVO/familjerätt, treserva 2017-01-30 till 2017-02-27   

– Delegationsbeslut flykting, treserva 2017-01-30 till 2017-02-27 
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