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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-22 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 18 

Justering av dagordning 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att justera dagordningen med tillägg av ärende 
Månadsuppföljning februari 2016 

Sammanfattning 
Ordforande föreslår att dagordningen justeras med tillägg av ärendet 
månadsuppföljning februari 2016. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-22 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 19 

Information kommunpolis Pia Johnson 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 
Kommunpolis Pia Johnson besöker socialnämndens sammanträde och 
informerar om det brottsförebyggande arbetet mellan kommunen och 
polisen. 

Parterna har tecknat en samverkansöverenskommelse. Genom 
överenskommelsen ska Håbo kommun och polisen tillsammans arbeta för 
att öka förmågan att identifiera, förebygga och hantera sociala risker, social 
oro samt ökad dialog med medborgarna. Parterna arbetar gemensamt eller 
på egen hand för att minska brottslighet, droganvändning och ökad trygghet 
i lokalsamhället. 

Utifrån samverkansöverenskommelsen har ett medborgarlöfte 
undetiecknats. Medborgarlöftet ska leda till att öka den upplevda tryggheten 
hos medborgama vid vistelse i och mnt Bålsta centmm. Detta ska uppnås 
bland am1at genom mer synliga och patrullerande poliser. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-22 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 20 Dnr 2016/0001 O 

Granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län, revisionsrapport 

Beslut 

l. Socialnämnden godkänner förvaltningens fårslag till yttrande och 
överlämnar det till kommunens revisorer 

Sammanfattning 
Revisorerna i Håbo kommun, Enköpings kommun, Knivsta kommun, Tierps 
kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun samt Landstinget i 
Uppsala län har granskat hur ansvariga nämnder säkerställer att länets 
invånare får sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och social omsorg 
genom insatser så nära bostaden som möjligt. Detta genom att granska 
närvårdsarbetet i ovan nämnda kommuner och landstinget. 

Granskningen har fokuserat på följande områden: 

Närvårdsarbetets styrning och organisation 

Resurser for närvårdsarbetet 

Hur resultat av närvårdsarbetet följs upp 

Ärende 
Närvård syftar till det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och 
sjukvård och social omsorg mellan kommun och landsting i Uppsala län. 

Revisionen påtalar vikten av styming med mätbara och uppföljningsbara 
mål for att kunna se resultat och nytta med närvårdsarbetet 
Närvårdskoordinatorns funktion bör övervägas till en annan organisatorisk 
placering inom kommunstyrelsen for ökad förståelse och bredd. 
Förvaltningen bedömer dock att det inte finns något behov av att forändra 
den organisatoriska tillhörigheten då en stor del av närvårdsarbetet bedrivs 
inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Samverkan till övriga 
berörda verksamheter är väl upparbetad och upplevs inte påverkas av att 
funktionen som närvårdskoordinator återfinns inom en annan förvaltning. 
Koordinatorn arbetar sektorsövergripande inom såväl kommunen som 
landstingets verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Yttrande, granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län, 2016-03-07, 
SN2016/10, nr2747 
F örslag till gemensam granskning av närvårdsarbetet i länet, 2014-11-
25, SN2016110, nr27448 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-22 

Socialnämn den 

JUSTERARE 

Revisionsrapport, gransirning av närvårdsarbetet i Uppsala län, 2015-12, 
SN 2016110, nr27310 

Beslutet skickas till: 
Kommunens revisorer 
Landstinget i Uppsala läns revisorer, fcir kätmedom 
Politisk styrgrupp fcir närvårdssamverkan Hå bo, fcir kännedom 
Tjänstemanstyrgrupp fcir närvårdssamverkan Håbo, fcir kännedom 
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HÅBO 
!<OM MUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-22 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 21 

Redovisning av socialjourens ärenden 2015 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar socialjourens redovisning till protokollet 

Sammanfattning 
Håbo kommun har ingått ett avtal med Uppsala kommun som 
tillhandahåller socialjour under kvällar, nätter och helgdagar. Socialjouren 
bistår med handläggning av akuta socialtjänstärenden utanför kontorstid 
samt ger råd och stöd till enskilda via telefon. 

Under år 2015 har jouren hanterat 164 ärenden rörande personer boende 
eller vistande i Håbo kommun. 97 ärenden avsåg barn och ungdomar under 
20 år, 67 ärenden berörde vuxna. 51 ärenden rörde missbmk. 
Den mest förekommande åtgärden var råd och stöd, skyddsbedömning och 
L VM-beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Redovisning av socialjourens ärenden 2015, daterad 
2016-03-07 
Socialjouren i Uppsala län, ärenden 2015, inkommen 2016-02-24 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
Avdelningschef stöd till barn, unga och familj 
Avdelningschef stöd till vuxna 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-22 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 22 Dnr 2016/00005 

Ansökan om serveringstillstånd - Bålsta Kök AB 

Beslut 

l. Socialnämnden beviljar Hasan D sals ansökan om permanent tillstånd får 
servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. 

2. Tillståndet gäller året runt med serveringstid från Idoekan 11.00 till 
01.00 

Sammanfattning 
Hasan D sal ansöker i samband med ägarskifte vid övertagande av Bålsta 
Kök & Bar om tillstånd enligt 8 kap. 2 § Alkohollagen att få servera starköl, 
vin och spritdrycker till allmänheten. 
Remiss har skickats till polismyndigheten, skatteverket och 
kronofogdemyndigheten. Ingen av remissinstanserna har något att erima 
mot ansökan. 

Sökande uppfyller de krav som ställs utifi:ån gällande lagstiftning varpå 
ansökan bör beviljas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, inkommen 2016-01-13, SN2016/5, m27183 
Intyg om kunskapsprov, 2016-02-01, SN2016/5, m27507 
Finansiering, 2016-03-07, SN2016/5, nr27508 
Personbevis, 2016-03-10, SN2016/5, nr27515 
Registreringsbevis, inkommen 2016-03-04, SN2016/5, m 27506 

Beslutet skickas till: 
Kommunens livsmedelshandläggare 
Länsstyrelsen i Uppsala 
Bålsta Kök&Bar AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

9(15) 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-22 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 23 Dnr 2016/00012 

Delegationsförteckning för socialnämnden 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna reviderad delegationsfölteckning 
får socialnämndens verksamhetsområde. 

2. Socialnämnden beslutar att delegationsfårteclmingen gäller från och 
med 2016-04-15 och tills vidare. 

3. Socialnämnden beslutar att lägga till delegationsfårteclmingen beslut om 
bistånd i form av familjehem enligt 4 kap . l § SoL och delegera detta 
till enhetschef 

Sammanfattning 
Socialnämnden reviderade senast delegationsfårteclmingen 2015-11-25. 
Förvaltningen föreslår nu ytterligare fårändringar enligt nedan. 

Ärende 
.~{ndringar från Socialnämnd till Vård- och omsorgsnämnden 
Beslut enligt fårdtjänstlagen och beslut om bistånd inom socialpsykiatrin 
behöver lyftas bort ur delegationsfårteclmingen eftersom det inte längre hör 
till socialnämndens ansvarsområde. 

Upphävd lag 
Beslut om introduktionsersättning ska tas bort eftersom lagen om 
introduktionsersättning har upphävts och övergångsperioden gentemot lagen 
om etableringsersättning är passerad. 

Nya områden 
Beslut om vandrarhem är inte mycket vanliga, men fårekomn1er ändå i 
stöne utsträclming än tidigare. Delegationen får biståndet behöver fastslås. 

Förvaltningen föreslår följande tillägg: 

Beslut om bistånd i fotm 4 kap l§ SoL Enhetschef 
av vandrarhemsvistelse 

I och med Socialstyrelsens fåresknfter och allmänna råd om våld 1 nära 
relationer (SOSFS 2014:4) fårtydligades socialnämndens skyldigheter att 
utreda våldet och vid behov bevilja stödinsatser enligt socialtjänstlagen. 
Delegationen får detta behöver fastslås. 

Ett förvaltningsövergripande implementeringsarbete av föreskrifterna pågår 
och på tjänstemannanivå har det överenskommits att Avdelningen får stöd 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-22 

till barn och unga ansvarar för att utreda barnets situation medan samtliga 
arbetsgrupper inom A v delningen för stöd till vuxna ansvarar för att utreda 
den enskilde vuxnes behov av stöd. 

Förvaltningen föreslår följande tillägg: 

Beslut om att inleda utredning Il kap§ l SoL Socialsekreterare 
(vuxna) avdelningen stöd till vuxna 

Beslut om öppenvårdsinsatser 4 kap§ l SoL Socialsekreterare 
i egen kommun (vuxna) Avdelningen stöd till vuxna 

Beslut om bistånd i form av 4 kap l§ SoL Enhetschef 
skyddat boende (vuxna) A v delningen för stöd till vuxna 

Polishandräckning 
Dessutom föreslås att avseende beslut om polishandräclming förtydliga 
möjligheten och skyldigheten att även i vissa fall besluta att återta tidigare 
begäran: 

Beslut om att begära 45 §p. l LVM Enhetschef Slca användas restriktivt 
polishandräckning får och gärna i samråd med 
att fåra en missbrukare Socialnämndens 
tillläkarundersölming. ordfårande. 

Beslut att återta begäran 
om polishandräckning. 

Beslut om att begära 45 §p. 2LVM Enhetschef Ska användas restriktivt 
polishandräclming får och gärna i samråd med 
inställelse vid Socialnämndens 
vårdinstitution. ordförande. 

Beslut att återta begäran 
om polishandräckning. 

Dessutom förekommer ovanstående beslut om polishandräclming för 
inställelse vid vårdinstitution vid två tillfållen i nuvarande förteclming, 
varför den ena, som anger socialnämnden som beslutsfattare, behöver tas 
bort. I den kvarvarande står således enhetschef som beslutsfattare, vilket 
överensstämmer med hur handläggningen sköts idag. 

JUSTERARE 

Beslutsunderlag 
Delegationsförteclming, daterad 2016-03-10, m 27504. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-10, m 27505. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-22 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforande uppmärksammar nämnden om att beslut om att bevilja 
familjehem enligt 4 kap. l § SoL salmas i tidigare version av 
delegationsforteclmingen. Delegationsforteclmingen bör därfor kompletteras 
med en skrivning som lyder: 

Beslut om bistånd i 4 kap l§ SoL Enhetschef 
form av familjehem 

Beslutsgång 
Ordforande finner dä1med att nämnden har att besluta om reviderad 
delegationsforteckning för socialnämndens verksamhetsområde med tillägg 
om beslut om bistånd i form av familjehem. Socialnämndens beslut gäller 
från och med 2016-04-15 och tills vidare. 

Ordforande frågar om nämnden kan godkänna reviderad 
delegationsforteckning med ovan tillägg och finner så att nämnden enhälligt 
beslutar. 

Beslutet skickas till: 
Berörda avdelningschefer och enhetschefer 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-22 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 24 Dnr 2016/00003 

Redovisning av anmälningsärenden och delegationsbeslut 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att inkomna domar samt 
delegationsbeslut får perioden 2016-02-15 till och med 2016-03-09 är 
redovisade 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut avseende individ- och familjeomsorg, familjerätt, samt 
mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingar finns att studera i 
den fårteckning som redovisas vid sammanträdet. 

Följande domar redovisas får perioden: 

Dom 2016-02-26, mål nr  gällande ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap. l§ socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom 2016-02-23, mål nr  gällande ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap. l§ socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överldagandet. 

Beslutsunderlag 
Delegationslistor från Treserva får perioden 2016-02-15 till och med 2016-
03-09 
Inkommen dom, 2016-02-29, SN nr27424 
Inkommen dom, 2016-02-24, SN nr27411 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-22 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 25 

Information från förvaltningen 

Beslut 

l . Socialnämnden tackar for informationen 

Sammanfattning 
Socialchefen informerar nämnden om att det hittills under år 2016 tagits 
emot 15 stycken nyanlända flyktingar till kommunen. Totalt forväntas 
kommunen ta emot 78 personer under år 2016. Många av de nyanlända som 
tas emot är ensamhushålL Detta leder till en stor efterfrågan på mindre 
bostäder. Förvaltningen utreder möjligheten till att upprätta paviljonger med 
mindre lägenheter for att kunna ta emot fler nyanlända under året. 
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I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-22 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 26 Dnr 2016/00008 

Månadsuppföljning februari 2016 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens budgetuppföljning 
per februari 2016. 

Sammanfattning 
Budgetuppföljning per februari får socialnämnden visar på ett 
prognostiserat O-resultat vid årets slut. Bedömningen är att 
placeringskostnaderna får vuxna missbrukare kommer att överskrida budget 
medan kostnaderna får försäljningsstöd och placeringar av barn och unga 
fårväntas bli lägre än budget. 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljningper februari 2016, nr 27561 

Beslutet skickas till: 
kommunstyrelsen 
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