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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-08-15 

Dnr30130 

Tjänsteskrivelse, justering av dagordning 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att fastställa föreslagen dagordning. 

Sammanfattning 
Dagordningen fårslås justerad. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-08-15 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 41 Dnr 2016/00032 

Information från förvaltningen år 2017 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar for informationen. 

Sammanfattning 

• Det har varit mycket att göra under denna sommar. Bland annat 
har några L VU ärenden vållat en hel del arbete. Inga speciella 
händelser som sticker ut finns att rapportera utöver d 

• Enhetschef Asa Löfström på Bam- och unga slutar. Malin 
Wahlund har anställts som enhetschef efter henne. 

• Positivt är att det är fullt relcryterat på myndighetssidan. Efter 
sommarsernestrama kornmer alla tjänster som tillsatts vara på plats. 

• Bam och unga har fler män än kvinnor anställda vilket är 
positivt ur ett jämställdhetsperspelctiv. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-08-15 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 42 Dnr 2017/00004 

Ej verkställda gynnande beslut 2017 Q Rapportering 4 gånger per 
år 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att överlämna fårvaltningens rapport av 
verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS till 
kommunfullmäktige och kornmunens revisorer får kännedom. 

Sammanfattning 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen får vård 
och omsorg (NO) om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut. Samma redovisning ska ske när 
ett avbrott har skett i ldientens insats, och inte verkställts på nytt, samt när 
insatser som tidigare rapporterats som ej verkställda, faktiskt har verkställts. 

Ärende 
Förvaltningen har fyra ( 4) ärenden enligt SoL och två (2) ärenden enligt 
LSS som rappmieras till IVO detta levartaL 

Beslut enligt SoL 
Ett ärende gäller beslut om kontaktfamilj som inte har verkställts i tid. 
Beslutsdatum är 2016-12-27. Anledningen till att beslutet inte har verkställts 
är att vårdnadshavare uttryckt eget fårslag på kontaktfamilj som denne 
önskar ska utredas och få uppdrag, men den tilltänkte kontaktfamiljen har 
inte varit svarat på handläggares kontaktfårsök, varfår ärendet dragit ut på 
tiden. Ärendet redovisades även fåregående period. 

Tre ärenden avser avbrott i tidigare kontalctpersonsinsatser. En insats 
avbröts 2016-1 O-l O då kontaktpersonen sade upp sitt uppdrag. Till 
uppdraget hävs en kvalificerad kontaktperson, och den enskilde tackade i 
juli månad nej till fareslagen kvinnlig kvalificerad kontaktperson. 

De två övriga avbrotten skedde 2017-03-31 och avser ett syskonpar. Dessa 
har behov av kontaktperson varannan veckodag, fasta tider, under umgänge 
med sin ena vårdnadshavare. Två tillfrågade kontaletpersoner har tackat nej 
med anledning av tiderna som uppdraget häver. 

Beslut enligt LSS 
Två ärenden rappalieras till IVO avseende kontaktperson enligt LSS till 
barn och ungdom. 

Den ena rapporten avser ett beslut som är verkställt 2017-04-27. Den har 
tidigare rappmierats som ej verkställd, med beslutsdatum 2016-03-31. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUN 2017-08-15 

Socialnämnden 

Den andra rapporten avser beslut om kontaktperson daterad 2016-07-14. 
Detta beslut har inte verkställts i tid, då man inte lyckats hitta en 
uppdragstagare som matchar den enskilde. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, forslag till beslut daterad 2017-08-01 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-08-15 

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 samt tillfälliga servelingstillstånd gällande serveling av 
alkohol. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, forslag till beslut daterad 2017-08-01 
Delegationsbeslut IVO/familjerätt, treserva 2017-06-02 ti112017-08-04 
Delegationsbeslut flykting, treserva 2017-06-02 till2017-08-04 
Registerutdrag tillfälliga servelingstillstånd, ciceron 2017-08-04 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §44 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-08-15 

Dnr 2017/00019 

Ansökan om serveringstillstånd, CafE~/Tapas minigolf 

Beslut 

l . Socialnämnden tillstyrker Cafe T apas, Minigolf ansökan om permanent 
serveringstillstånd får servering av starköl och vin till allmänheten. 

Sammanfattning 
Gina Pulgar och David Cardenas ansöker genom sitt bolag CAP 86 med 
org.nr 916637-9751 om pem1anent servetingstillstånd till allmänheten enligt 
8 kap 2 § Alkohollagen. Serveringsstället är cafe Tapas minigolf, 
Centrumleden 25. Till restaurangen hör en överskådlig uteserveling som 
rymmer ett 15-20 tal gäster. 

Remiss har översänts till polismyndigheten, kronofogdemyndigheten och 
skatteverket. Ingen av remissinstanserna har något att elinra mot ansökan. 

Vid sedvanlig prövning av sökanden, F -skatte bevis, hyreskontrakt, 
personbevis samt godkänt kunskapsprov framkommer inga skäl till avslag 
får ansökan om serveringstillstånd till allmänheten vid Cafe Tapas
Minigolf. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, fårslag till beslut daterad 2017-08-07 
Intyg om kunskapsprov 
Yttrande från Polisen 
Remissvar Skatteverket 
Hyresavtal 
Intyg från Bolagsverket 
Personbevis 
Intyg om godkänd livsmedelsanläggning 

Beslutet skickas till: 
Polismyndigheten 
Kommunens livsmedelshandläggare 
Länsstyrelsen i Uppsala Län 
Cafe Tapas- minigolf 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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