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Innehållsförteckning 

§ 59 Information från socialchef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-27 

§ 60 Socialnämnden månadsuppföljning l budgetuppföljning aptil 2015 

§ 61 Redovisning av anmälningsärenden 

§ 62 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 63 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL om fortsatt vård på HVB-hem enligt 4 kap l § SoL 

§ 64 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL om fortsatt vård på HVB-hem enligt 4 kap l § SoL 

§ 65 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL om fortsatt vård i familjehem enligt 4 kap l § SoL 

§ 66 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL om fortsatt behov av placeting enligt 4 kap l § SoL 

§ 67 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL om fortsatt placeting i familjehem enligt 4 kap l § 
SoL 

§ 68 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL om fortsatt placeting enligt 4 kap l § SoL 

§ 69 Övervägande angående umgängesbegränsning 

§ 70 Extra umgänge 

§ 71 Omprövning vid placering enligt 13 § L VU i HVB-hem 

§ 72 Ansökan om bistånd i form av stödboende samt kvalificerad kontaktperson 

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

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

§ 75 Övervägande: 4 kap l § Sol om fortsatt placeting på Stegehus HVB-hem 

§76 Yttrande till Inspektionen får vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende 

§ 77 Ansökan om bistånd enligt 4 kap. l § SoL i form av fortsatt boende 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-27 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §59 

Information från socialchef 

Den ensamkommande flyktingpojken som skadades svårt i trafikolyckan 
vistas på Pornona sedan den 25 maj. 

Kommunstyrelsen ordfårande och arbetsformedlingen har den 26 maj 
tecknat en avsiktsförklaring kring samverkan for att minska ungdorns
arbetslösheten i Håbo kommun. I åldergruppen 16-24 år är arbetslösheten 
9,4 %. Socialförvaltningen är projektägare. 

Pågående rekryte1ing av dels enhetschef och dels det svåra rekryteringsläget 
när det gäller biståndsbedömare och socialsekreterare. 

Avtalet med Aleris kring placering av ensamkommande upphör den 31 
december 2015. Förvaltningen kommer att till nämnden i juni presentera ett 
antal alternativa lösningar. 

Socialnämndens ordforande och socialchefen har idag beslutat att det är upp 
till avdelningschef alternativt enhetschef att avgöra huruvida handläggarna 
ska vara med och foredra sina ärenden på nämnden. 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar for informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~l~ l 
Nr 2015.1080 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-27 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 60 SN 2015/2 

Socialnämnden månadsuppföljning l budgetuppföljning april 
2015 

Sammanfattning 
Förvaltningens månadsuppföljning av socialnämndens verksamhet per april 
visar på en O-prognos vid årets slut. Framfår allt institutionsvård får vuxna, 
behandlingsaktiviteter i öppenvård får bam och unga och handläggning av 
fårsöijningsstöd visar ett underskott. 

Överskott redovisas vad gäller Familjehem 0-20 år i extem regi och den 
individuellt behovsprövade öppenvården på Biskops-Amö. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-25, nr SN 2015.1049 
- Månadsuppföljning aptil2015, nr SN 2015 .1051 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens budgetuppföljning 
per april 2015 

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

oqt lq_, l 

Nr 2015.1081 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 61 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-27 

SN 2015/1 

Redovisning av anmälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till forvaltningen och som kan vara av intresse for 
ledamöterna i socialnämnden. Handlingar enligt förteckning kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-18, nr 2015.1013 

- Förteckning över anmälnings ärenden, nr 2015 .l O 13. 

Beslut 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1082 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 62 

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut redovisas 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-27 

SN 2015/1 

Delegationsbesluten och domarna kan studeras individuellt i den pärm som 
finns med vid sammanträdet. 

• Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda för perioden 
2015-04-23-2015-05-18, avseende ensam kommande barn, flyktingar, 
familjerätt, individ- och familjeomsorg. 

Följande domar redovisas 

• För perioden finns inga domar att redovisa. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut är 
redovisade. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1083 
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