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Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 43 Godkännande av dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-28 

§ 44 IT -policy, riktlinjer for styrning av IT -verksamhet samt riktlinjer for informationssäkerhet 
for yttrande 

§ 45 Socialnämndens delårsuppfoljning per mars 2015 

§ 46 Socialnämndens mål for år 2016 

§ 47 Kvinnojouren ansöker om foreningsbidrag 

§ 48 BRIS ansöker om foreningsbidrag 

§ 49 Redovisning av anmälningsärenden 

§ 50 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 51 Övervägande, enligt § 21 L VU ska vård enligt § 2 L VU upphöra 

§ 52 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL om fortsatt vård 

§53 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL om fortsatt vård 

§ 54 Ansökan om bistånd enligt 4 kap. l § SoL i form av placering på HVB-hem 

§55 Avvisning av for sent inkommet överidagande 

§56 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL om fortsatt vård 

§57 Ansökan om bistånd enligt 4 kap. l § SoL i form av stödboende 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §43 

Godkännande av dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-28 

Ärende nr 3 - Information fiån socialchef- utgår 
Ärende nr 18-20- Ansökan om bistånd i form av kontaktperson - utgår 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.892 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §44 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-28 

SN 2015/20 

IT -policy, riktlinjer för styrning av IT -verksamhet samt riktlinjer 
för informationssäkerhet för yttrande 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor har arbetat fram ett forslag till riktlinjer for 
styming av !T-verksamheten, liktlinjer forinformationssäkerhet i Håbo 
kommun och !T-policy fOr Håbo kommun Förslaget till riktlinjer och policy 
har nu remitterats till kommunens nämnder. Förvaltningen anser riktlinjerna 
och policyn vara bra och fareslår vård- och omsorgsnämnden att man 
tillstyrker dessa. 

Ärendebeskrivning 
Riktlinjer för styrning av !T-verksamhet 

Syftet med riktlinjerna är bland annat att Håbo kommun ska ha en 
sammanhållen och kostnadseffektiv IT -verksamhet som präglas av 
helhetssyn, har en hög säkerhet och underlättar service och dialog med 
medborgarna. 

I riktlinjerna tydliggörs viket ansvar som åvilar kommunstyrelsen och vilket 
ansvar som de olika nämnderna har. 

Förvaltningens uppfattning är att riktlinjerna lyfter fram ett välbehövligt 
behov av gränsdragning och syfte med IT -verksamheten. 

!T-policy för H åbo kommun 

I policyn redogörs på ett övergripande plan for hur kommunen ska forhålla 
sig till och använda IT for att stödja och utveclda verksamheterna i deras 
arbete for att nå uppsatta mål. Enligt forvaltningen är policyn bra som ett 
övergripande dokument men behöver kompletteras med liktlinjer fOr att ra 
en praktisk betydelse. 

Riktlinjer för informationssäkerhet i H åbo kommun 

De foreslagna riktlinjerna är mycket omfattande och tar upp områden som 
organisation, roller, ansvar säkerhet, kontinuitet och drift. Stöne delen av 
dokumentet består av bilagor som rör informationssäkerhetsarbetet på dels 
forvaltningsnivå och dels användarnivå. Förvaltningens uppfattning är att 
det är ett bra och instruktivt dokument som kan vara ett bra stöd i 
vardagsarbetet. Speciellt avser det de mycket tydliga bilagorna som ger 
goda forutsättningar fore en både säkrare, effektivare och mer ekonomisk 
hantering av våra IT-frågor. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.864 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 44 SN 2015/20 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2015-04-22, m SN 2015.825 
!T-policy for Håbo kommun, KS 20141172 m 2014.3671 

- Riktlinjer for styrning av !T-verksamhet, KS 2014/172 m 2014.3672 
Riktlinjer for informationssäkerhet i Håbo kommun, KS2014/172 m 
2014.3673 

Beslutsgång 
Socialnämnden godkäm1er förvaltningens yttrande i tjänsteskrivelse, daterad 
2015-03-23. Dock föreslår ordforande Liselotte Grahn Elg (M), att i likhet 
med vård- och omsorgsnämnden, betona vikten av implementeting och 
utbildning. Ordforande föreslår också att ett IT -pass införs på introduktions
dagama för nyanställda och att förvaltningen återkommer till nämnden med 
en rapport på hur riktlinjerna fungerar i praktiken. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna forslaget till IT -policy för Håbo 
kommun, forslaget till riktlinjer for styrning av IT -verksamhet samt 
fårslaget till riktlinjer f"cir informationssäkerhet i Håbo kommun. 

2. Socialnämnden fcireslår att ett IT-pass infcirs på introduktionsdagarna fcir 
nyanställda. 

3. Socialnämnden beslutar att socialförvaltningens chefer återkommer med 
en rapport till nämnden på hur riktlinjerna fungerar i praktiken. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.864 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 45 SN 2015/2 

Socialnämndens delårsuppföljning per mars 2015 

Sammanfattning 
Socialnämndens delårsuppföljning per mars 2015 visar på ett prognostisera t 
nollresultat vid årets slut. Järnfort med år 20 14 beror det framfår allt på att 
personal och ansvariga chefer arbetar på ett mycket bra och aktivt sätt, med 
att hitta andra lösningar än långvariga placeringar av barn, unga och vuxna, 
utan att ge avkall på rättssäkerheten. 

När det gäller nämndens mål ska inte en måluppföljning redovisas i 
samband med detta delårsbokslut Förvaltningen ser dock i dagsläget ingen 
anledning till att befara att nämndens mål inte kommer att uppnås. 

Bes l ut s u n derlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-17, m SN 2015.789 

- Delårsuppföljning mars 2015, SN 2015.806 

Beslut 

l. Socialnänmden beslutar att godkänna förvaltningens delårsuppföljning 
permars 2015. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Nr 2015.865 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §46 

Socialnämndens mål för år 2016 

Sammanfattning 

SN2015/16 

Förslaget till mål har arbetats fram i en process mellan socialnämnden och 
flera av förvaltningens tjänstemän. Utöver det har nämndens ordfårande 
samt ytterligare en ledamot och förvaltningschef arbetat vidare med det som 
framkom under den gemensamma arbetshalvdagen 

En1igt förvaltningens mening är det bra målfårslag som tydligt fokuserar på 
de onu·åden som bedöms som viktigast får år 2016. Förvaltningen är 
medveten om att det finns en viss mätproblematik, men är av den 
uppfattningen att de föreslagna nyckelindikatorerna är fullt godtagbara. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-17, m SN 2015.790 

- Socialnämndens mål får 2016, daterad 2015-04-01, m SN 2015.705 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänns fårslaget till nämndsmål får 2016. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.867 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §47 SN 2014/39 

Kvinnojouren ansöker om föreningsbidrag 

Sammanfattning 
Kvinnojouren Olivia ansöker om 130 000 kronor i föreningsbidrag för år 
2015. Pengama ska användas till att täcka de löpande kostnadema och till 
utbildning under det kommande verksamhetsåret. 

Kviimojouren ger råd och till stöd samt hjälper misshandlade kvinnor, med 
eller utan barn, till ett tillfålligt skyddat boende i kvinnojourens egenjour
lägenhet under en kortare tid. Jourens telefon är igång veckans alla dagar 
mellan klockan 09-21. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att socialnänmden betalar ut ett bidrag på 95 000 
kronor till Kvinnojouren. Resterande del på 35 000 kronor har förvaltningen 
bedömt kan belasta vård- och omsorgsnänmden med anledning av att 
kvinnojourens ldienter även kan fitmas inom verksamheten för stöd till äldre 
och funktionsnedsatta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2015-04-23, m SN 2015.827 

- Ansökan med bilagor, SN 2015.762. 

Beslut 

l. Socialnänmden beslutar att betala ut 95 000 leronor till Kvinnojouren 
Olivia för år 2015 . 

Beslut expedieras till: 
Kvinnojouren Olivia 
Ekonomiadministratör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.868 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §48 

BRIS ansöker om föreningsbidrag 

Sammanfattning 

SN 2014/39 

BRIS region Mitt ansöker om verksamhetsbidrag på 50 090 laonor per barn, 
a 10 laonor. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att de ideella organisationerna utgör ett viktigt komple
ment till de samhälleliga stödfunktionerna inom kommunens område skola 
och socialtjänst. 

Ansökan behandlas endast till den del som rör barn och unga kopplade till 
och inom socialtjänstens verksamhetsområde. Förvaltningen föreslår därför, 
att i likhet med beslut for år 2013 och 2014, att bevilja 5 000 laonor i 
verksamhetsbidrag till BRIS for 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2015-04-23, nr SN 2015.826 

- Ansökan med bilagor 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att utbetala 5.000 laonor i verksamhetsbidrag 
till BRIS Region Mitt fOr år 2015. 

Beslut expedieras till: 
BRIS Region Mitt 
Ekonomikontoret 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.BBB 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §49 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SN 2015/1 

Redovisning av anmälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse för 
ledamöterna i socialnämnden. Handlingar enligt fölteckning kan studeras 
individuellt i den pä1m som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Förteckning över anmälningsärenden, nr 2015.750. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar redovisad handling och lägger fotteckningen till 
akten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Nr 2015.896 
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