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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-29 

18:00, Skoldostetrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Liselotte Grahn Elg (M), ordförande, frånvarande 
Per-Olof Thorsbeck (S), tjänstgörande ordfårande 
Farid Chibout (Båp) 

Bo Johnson (M), tjänstgörande ersättare får Liselotte Grahn Elg (M) 
Britt-Marie Dväring (S) 

Thomas Brandell, socialchef 
Yvonne Sturesson Ljungblad, avdelningschef 
Asa Löfström, enhetschef 
Catrin Josephson, avdelningschef,§§ 154-157 
Lena Fertig, nämndsekreterare 

Farid Chibout (Båp) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-29 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 

2015-09-29 

2015-10-09 Anslaget tas ned efter 2015-11-02 

Socialfårvaltnin ns kansli, Håbo kommun 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-09-29 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 13 7 Övervägande enligt 13 § L VU om fortsatt vård 

§ 138 

§ 139 

§ 140 

§ 141 

§ 142 

§ 143 

§ 144 

§ 145 

§ 146 

§ 147 

§ 148 

§ 149 

§ 150 

§ 151 

§ 152 

§ 153 

§ 154 

§ 155 

§ 156 

§ 157 

JUSTERARE 

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

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

Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL om fortsatt vård 

Ansökan om bistånd enligt 4 kap. l § SoL i form av placering i familjehem 

Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL om fotisatt vård 

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

Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL om fortsatt vård 

Omprövning om bistånd enl. 4 kap l § SoL 

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

Omprövning bistånd enligt 4 kap l § SoL 

Ansökan om bistånd enligt 4 kap. l § SoL i form av omplacering i familjehem 

Omprövning av bistånd enligt 4 kap l § SoL 

Ansökan om placering på HVB-hem 

Ansökan om placering i familjehem 

Ansökan om placering i familj e hem 

Redovisning av delegationsbeslut 

Redovisning av inlcomna synpurrider januari till augusti 2015 

Delårsbokslut per 31 augusti 2015 

Tillsynsrapport, yttre tillsyn gällande serveringsställen i Håbo kommun 

Information från förvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-29 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 153 SN 2015/1 

Redovisning av delegationsbeslut och domar 

Följande delegationsbeslut redovisas 
Delegationsbeslut som avser enskilda får perioden 2015-08-10 - 2015-09-21, 
avseende ensamkommande flykting barn, flyktingar med uppehållstillstånd, 
familjerätt samt individ- och familjeomsorg. 

Följande domar redovisas 
För perioden fitms inga domar att redovisa. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2015-09-21, nr SN 2015.1873. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten är 
redovisade. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1989 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-29 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 154 SN 2010/107 

Redovisning av inkomna synpunkter januari till augusti 2015 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2010-06-14, §54 policy for synpunktshantering. 
Syftet med synpunktshantering är att tydliggöra brister i den kommunala 
servicen samt att ta tillvara de kommuninvånare som har intresse av att vara 
delaktiga i kommunens verksarnhetsutveclding. Samt att kunna ge politiken 
en återkoppling på vad våra kommuninvånare tycker och hur de upplever 
kommunens service och åtaganden. 

Två gånger per år ska rapportering ske till nämnden, dels i samband med 
delårsbokslut och dels i samband med årsbokslut. 

Ärendebeskrivning 
Rapporten sammanställer inkomna synpunkter, såsom förslag, beröm och 
ldagomål tillsammans med genomförda eller planerade åtgärder. 

Socialförvaltningen redovisar sin rapport, perioden 
2015-01-01-2015-08-31 i samband med delårsbokslutet for år 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-18, nr SN 2015.1854. 

- Sammanställning, rapport, daterad 2015-09-19, nr SN 2015.1854. 

Beslut 

l. Socialnämnden har tagit del av inkomna synpunkter for perioden 
2015-01-01 - 2015-08-31, och överlämnar rapporten till kommunfull
mäktige. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

'lO ·~ l 
Nr 2015.1990 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 155 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-29 

SN 2015/2 

Socialnämndens delårsbokslut per 31 augusti 2015 

Sammanfattning 
Socialnämndens delårsbokslut per augusti 2015 visar på en O-prognos vid 
årets slut. Det största underskottet finns i verksamheten institutionsvård for 
vuxna som redovisar ett underskott på närmare l ,2 miljoner. Ä ven 
kontaktpersoner och familjehem for vuxna redovisar underskott. Att 
forvaltningen ändå kan redovisa ett O-resultat beror tillstörsta delen på att 
kostnaderna för placeringar av barn och unga minskat laaftigt. JärnfOrt med 
år 2014 är kostnaderna ca 5,3 miljoner lägre. 

Nämndens måluppfyllelse är god och det är endast målet kring aktiv 
medverkan i samhällsplaneringen som inte är uppfyllt. Ytterligare 
forbättringar kan också ske när det gäller kommuninvånarnas förtroende för 
stödet till utsatta personer. Personalsituation inom avdelningen for stöd till 
barn, unga och familj er är stabil. 

I nämndens budget finns avsatt medel for inköp av ett speciellt dataprogram 
for tidsregistrering och planering inom äldreomsorgen. Dessa medel borde 
finnas på vård- och omsorgsnämnden men blev fel när budgeten delades på 
två nämnder. Förvaltningen fareslår därfor att socialnämnden begär hos 
kommunfullmäktige att 800 tla for 2015 överfors från socialnämnden till 
vård- och omsorgsnämnden. I prognosen är hänsyn taget till att en sådan 
överfåring sker. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-22, m SN 2015.1896. 
- Delårsrapport per 31 augusti 2015, daterad 2015-09-29. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna forvaltningens delårsuppfoljning 
per 31 augusti 2015 och överlämna rapporten till fullmäktige. 

2. Socialnämnden beslutar att foreslå kommunstyrelsen att foreslå konunun
fullmäktige om att 800 tla från socialnämndens budget överfors till vård
och omsorgsnämnden. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1991 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-29 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 156 SN 2015/30 

Tillsyns rapport, yttre tillsyn 2015-07-03 gällande serveringsställen 
i Håbo kommun 

Sammanfattning 
En yttre alkoholtillsyn har genomfOrts enlighet med vad Alkohollagen fc>re
skliver i kap. 9 § 2. 

Under kvällstid den 3 juli 2015 genomfordes tillsynsbesök på tre restauranger 
med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Två restauranger som 
ingick i tillsynsplanen visade sig vara stängda for tillfället. 

Kontrollen utfordes av Håbo kornmuns alkoholhandläggare tillsammans med 
polis och Håbo kornmuns bygg- och rniljöforvaltning. Vid tillsynen 
kontrollerades ordning och nykterhet i och utanfor restaurangerna. Vidare 
granskades personalliggare, rnatutbud samt serveringsansvariga personer på 
plats. 

Bedömning 
Socialförvaltningen kan konstatera att det rådde en god ordning både i och 
utanfor serveringsställena med undantag får en incident. Vid ett restaurang
ställe tog gäster med sig sina ölglas ut från restaurangen på väg mot en 
väntande taxi . Detta är emot reglerna, men ansvarig servetingspersonal hann 
ikapp gästerna och plockade av dem glasen. Händelsen foranleder ingen åtgärd 
eller anmärkning från socialförvaltningens sida då personalen hade situationen 
under uppsikt. När det gäller berusningsnivån i övrigt var den utan 
anmärkning. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2015-08-19, nr SN 2015.1627. 
- Polisrapporter, daterade 2015-07-04. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens tillsynsrapport 
och lägger rapporten till handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.1993 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-09-29 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 157 

Information från förvaltningen 

Larmrapport 
Avdelningschef och enhetscheffor Stöd till barn, unga och familjer larmar till 
socialnämnden om forvaltningens stora behov av boenden och utslussnings
boenden till nyanlända flyktingbarnlungdomar. Läget är kritiskt. 

Likaså larmar avdelningscheffor Stöd till vuxna om stort behov av bostäder till 
vuxna flyktingar med uppehållstillstånd. Avdelningschefen tillägger också att, 
enligt Håbo kommuns överenskomn1else om mottagandet kan det inte enbart 
vara socialtjänstens ansvar att lösa bostadsfrågan for kommunens nyanlända. 
Kommunen, fullmäktige måste också hjälpa till att säkerställa att det finns bo
städer om kommunen ska kunna hålla sin del i överenskommelsen. 

Socialchef foreslår att till nästa nämnd i november lägga fram ett ärende till 
nämnden med forslag om att nämnden siaiver till kommunstyrelsen om det 
stora behovet av lägenheter. 

Övrig information från socialchef 

• Socialchef informerar också om boendesituationen for våra ensamkom
mande flyktingbarn samt våra vuxna flyktingar med upphållstillstånd. 

• Till socialnämndens sammanträde i november kommer två representanter 
från Länsstyrelsen for att informera om flyktingläget i Sverige. 

• Relaytering till enheterna psykiatrin och missbruk pågår. En samverkans
koordinator är anställd. En extra resurs till resursgruppen kommer i de
cember 2015. En ny socialselaeterare är anställd. 

Beslut 

l . Socialnämnden tackar får informationen om bostadsbristen och inform
ationen i övrigt. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1994 
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