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Socialnämnden

SN § 31

Dnr 2018/00025

Ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1, år 2018
Beslut

l . Socialnänmden beslutar att överlämna förvaltningens rappmt av
verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade till kommunfullmäktige och
kommunens revisorer får kännedom.

Sammanfattning
Socialfårvaltningarna är skyldiga att anmäla till Inspektionen får vård och
omsorg, IVO, om beviljade insatser inte har blivit verkställda inom
lagstadgad tid.
Inom levartal l får år 2018 har sammanlagt sex (6) ärenden enligt
Socialtjänstlagen, SoL, inrapporterats samt tre (3) ärenden enligt Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dessa rappmieringar kan
avse antingen beslut som inte är verkställda, avbrott som skett i tidigare
verkställigheter eller om verkställighet skett i tidigare rappmterade ärenden.

Ärende
Tre ärenden avser beslut om kontaktfamilj får tre syskon som verkställts
2018-03-01 får ett av syskonen och 2017-05-31 får de andra två. Insatsen
har ej lemmat verkställas då modern endast godkänt egna fårslag på
uppdragsgivare som av olika anledningar inte kunnat verkställas.
Socialnänmden har lämnat yttrande till IVO i dessa ärenden tidigare, vilka
IVO nu har avslutat med anledning av verkställighet av besluten.
Två ärenden avser avbrott av kontaktperson får ett syskonpar i umgänge
med en fårälder. Avbrottet skedde 2017-03-31 och har inte kunnat
verkställas då det funnits krav på specifika dagar och tider får umgänge,
samt fårsvårande omständigheter i fårälderns boendesituation.
Ett ärende avser avbrott i kontaktpersonbeslut, vilket gjordes 2017-08-23.
Försök har gjmts får att etablera kontakt med fåräldrarna får att starta upp
insatsen på nytt, men inte lyckats.
Utifrån ej verkställda beslut med stöd av LSS, men där insatser utfors inom
socialnänmdens ansvarsområde, rappalieras tre ärenden.
Ett ärende avser avslut av rapportering då den enskilde fyllde 18 år i
november 2017. Infår ny beslutsperiod valde den enskilde inte att ansöka
om fmtsatta insatser.
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Ett ärenden avser avbrott i insatsen kontaktperson, vilket gjordes 2017-1019 och har därefter inte kunnat verkställas. Den enskilde har boendebeslut
utifrån LSS samt placerats enligt LVU sedan februari 2018. Eventuellt
avslutas insatsen kontaktperson.
Ett ärende avser ej verkställda beslut for kontaktperson där avbrott gjmis
20 l 7-12-11 samt beslut om kmitidsvistelse vilket beslutades om 2017-0711. I ärendet fums en pågående HVB-placeting sedan mars 2018, vilket
foranleddes av flerajourplaceringar. Verkställighet av LSS-boende
fårväntas efter avslutad placering på HVB-hem.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteslaivelse, forslag till beslut, daterad 2018-04-30, SN20 18/25,
nr31234
Yttrande daterad 2018-04-30, SN 2018/25, 31219

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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SN § 32

Dnr 2018/00029

Delegationsförteckning för socialnämnden 2018
Beslut

l. Socialnämnden beslutar att godkäm1a tillägg samt ändringar i
delegationsfårteckningen får nämndens ansvarsområde enligt angivna
fårslag
2. Socialnämnden beslutar att delegationsfårteckningen gäller från och
med 2018-07-0 l och tills vidare
Sammanfattning

2018-07-0 l träder en ny Förvaltningslag (2017:900) i laaft. Det ställer laav
på att socialnämnden ser över befmtlig delegationsfåiieckning samt
uppdaterar utifrån den nya lagens bestämmelser. Socialfårvaltningen har i
samband med detta gjmi en översyn av delegationsfårteckningen i stort och
funnit behov av vissa ändringar och tillägg.
Ändringarna i delegationsfårteckningen gäller från och med l juli, 2018.
Ärende

Delegationsfårteckningen får socialnämnden revideras med fåljande
ändringar och tillägg;
Beslut

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Beslut huruvida
ändring av beslut
ska ske samt
ändring av beslut
Prövning av att
överklagandet skett
i rätt tid och
avvisning av
överklagande som
kornmit in får sent
Avvisande av
ombud

37 § FvL

Delegaten i
ursprungsbeslut

Ny FvL ersätter
tidigare 27 §

43 § FvL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Ny FvL ersätter
tidigare 24 §l st

14 § FvL

Socialsekreterare

Ny FvL ersätter
tidigare 9 §

Förordningen
(1990:927) om
statlig ersättning får
flykting-mottagande
mm.
Förordningen
(2002: 1118)om
statlig ersättning för
asylsökande m fl.
F örm·dningen
(2010:1122) om

Avdelningschef
barn och unga inom
sitt område
Avdelningschef stöd
till vuxna inom sitt
område

Tillägg vissa
kostnader,
förtydligande om
avd. chefför
respeldive avdelning

Ansökan till
Migrationsverket
om ersättning för
vissa kostnader
avseende nyanlända
och asylsökande

EXPEDIERAD

Vid ansökan om
ersättning för god
man till
ensamkommande
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statlig ersättning för
insatser för vissa
utlänningar.

asylsökande bam:
Överförmyndare

Beslut om bistånd åt
barn och ungdom i
form av tillfållig
place1ing i det egna
nätverket

4 kap. l§ SoL
6 kap. l § SoL

Socialnämnden

Beslut om bistånd i
form av placering i
jourhem

4 kap. l§ SoL

Socialnänmden

Dödsboanmälan

20 kap. 8 a ÄB

Dödsbohandläggare

Beslut att ordna
gravsättning

5 kap . 2 §
begravningslagen

Dödsbohandläggare

Bostadssamordnare

Att efter delegats
biståndsbeslut teckna
hyreskontrakt
(andrahands kontrakt)
på bostadslägenhet
för kommunens
(h yresvärdens
räkning)
Beslut om öppenvårdsinsatser
i egen kommun

4 kap. l§ SoL

Socialsekreterare
missbruk

Beslut om bistånd i form av

4 kap. l§ SoL

Socialsekreterare

EXPEDIERAD

SIGNATUR

Beslutet kan fattas
a v enhetschef i
väntan på beslut vid
socialnämndens
sammanträde.
Maximal
insatsperiod för
enhetschefs beslut
är tvcl (2) mclnader
efter avslutad
utredning enligt Il
kap . l§ SoL.
(en/. tidigare beslut
3 mån)
Beslutet kan fattas
av enhetschef i
väntan på beslut vid
socialnämndens
sammanträde.
Maximal
insatspe1iod för
enhetschefs beslut
är twl (2) månader
efter avslutad
utredning enligt 11
kap. l § SoL. (en!.
tidigare beslut 3
mc/n)
Åi1dring fi"cln
so cia lsela·eterare
Å.ndring fi"ån
enhetschef
ekonomiskt biständ

Beslut om
tilldelning och
uppsägning av
kontrakt fattas av
avd. chef stöd till
vuxna
Tillägg av nytt
område
Öppenvård
Nakterhuset,
kontaktperson
Ändring av
lagrum, tillägg
om insats
Innan beslut om
UTDRAGSBESTYRKNING
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arbetsstöd får personer med
mjssbruk/beroendeproblematik

missbruk

arbetsstöd får
målgruppen
rådgörs med
enhetschef och
görs upp en plan
med utfårare
Tillägg nytt
område

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Ändring av socialnämndens delegationsfåtteckning,
daterad 2018-05-23, SN 2018/00029, nr 31269
Delegationsfåtteclming Socialnämnden, SN 2018/00029, nr 31268
Beslutet skickas till:

Avdelningen för stöd till b am, unga och familj
A v delningen får stöd till vuxna
A v delningen administrativt stöd och utveckling
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Socialnämnden

SN § 33

Dnr 2017/00029

Ändring av socialnämndens jourschema
Beslut

l. Socialnämnden beslutar att ändrajourschemat enligt angivna fårslag
Sammanfattning

Socialnämnden har i tidigare beslut §67/2017 redogjort får nämndens
jourschema under år 2018. Nämnden har nu valt att göra följande ändringar
i j ourschemat: v. 25 Gunilla Gustavsson (ersätter F arid Chibout)
v. 31 Bo Johnson (ersätter Farid Chibout)
v. 33 Farid Chibout (ersätter Bo Johnson)
v.38 Farid Chibout (ersätter Gunilla Gustavsson)
Jourveckan startar måndag kl. 00:00 och avslutas söndag ld. 24:00.
Under kontorstid, oavsett vecka, måndag-torsdag 08:00-16:45, fredag
08:00-15:00 rings i turordning:
l. Ordfårande Bo Johnson
2. Vice ordfårande Gunilla Gustavsson
3. Ledamot Farid Chibout
Beslutsunderlag

Jourschema får socialnämnden 2018, daterad 2018-05-28, SN2017/29,
31278
Uppdateratjourschema för socialnämnden 2018-06-04, SN2017/29,
31315
Beslutet skickas till:

Socialjouren i Uppsala
A vdelningen får stöd till bam, unga och familj
A v delningen får stöd till vuxna

JUSTERARE
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SN § 34

Dnr 2017/00023

Ändring av socialnämndens sammanträdesplanering september
Beslut

l . Socialnämnden beslutar att ändra dag fcir nämndens sammanträde i
september från den 4e till den 11 september
Sammanfattning

Socialnämnden har tidigare fattat beslut om sammanträdesplaneringen fcir
nämnden under år 2018, SN §57/2017.
Nämnden behöver nu ändra dag fcir sammanträdet i september till fciljd av
ekonomiavdelningens budgetarbete.
Socialnämnden ändrar därmed dag fcir sammanträdet i september från den
4e till den 11 september. Sista dag fcir inlänming av ärenden till nämnden
justeras till den 31 augusti kl. 15:00.
Beslutsunderlag

Ändring av socialnämndens sammanträdesplanering 2018, daterad 201805-28, SN2017/23, 31279
Socialnämndens sammanträdesplane1ing 2018, ändrad 2018-06-04,
SN2017/23, 31316
Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen
A vdelningen fcir stöd till barn, unga och familj
A vdelningen fcir stöd till vuxna
A v delningen fcir administrativt stöd och utveckling
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SN § 35

Dnr 2018/00003

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

l. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut utifrån
Alkohollagen (2010: 1622) för perioden 2018-01-01 till och med 201805-28 är redovisade
2. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut avseende
flyktingmottagande, familjerätt samt individ- och familjeomsorg för
perioden 2018-05-03 till och med 2018-06-04 är redovisade
Sammanfattning

Följande beslut har fattats med stöd av delegation utifrån alkohollagen
(201 0:1622) under perioden 2018-01-01 till och med 2018-05-28;
2018-01-22 Tillfålligt serveringstillstånd PRO Håbo, SN2018/4 nr30981
2018-01-23 Tillfålligt serveringstillstånd PRIO Håbo, SN2018/4 nr30984
2018-03-16 Tillfälligt serveringstillstånd SPF Seniorerna Hå bo, SN20 18/4
nr31135
2018-03-28 Tillfålligt serveringstillstånd Bowlroom, SN20 18/4 nr31177
Ärende

Delegationsbeslut rörande flylctingmottagande, familjerätt samt individ-och
familjeomsorg för perioden 2018-05-03 till och med 2018-06-04 redovisas
separat i den förteckning som nämnden tar del av inför mötet.
Beslutsunderlag

-

JUSTERARE

Delegationsbeslut från Treserva 2018-05-03-2018-06-04
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SN § 36

Dnr 2018/00001

Förvaltningen informerar år 2018
Beslut

l. Socialnämnden tackar for informationen

Sammanfattning
Kvinnojouren Olivia besöker socialnämnden for att infotmera och fora
dialog om hur de bedliver sitt arbete och vilket stöd de kan ge till
våldsutsatta levitmor och deras barn.
Representanter fi·ån socialforvaltningen informerar hur forvaltningen arbetar
med våld i nära relationer.
Socialforvaltningen har beviljats§ 37 medel fi·ån Länsstyrelsen for att statia
ett integrationsprojekt i samverkan med integrationsnätverket i kommunen
får språk och samhällsguider.
Kommunfullmäktige har beslutat att socialnämnden kommer bestå av fem
ordinatie ledamöter när den nya mandatperioden inleds, istället for tre
ordinarie och två ersättande ledamöter som tidigare.
Tobias Arvidsson tillträder som ny kommundirektör i Håbo kommun l
oktober.
Förvaltningen jobbar på att hitta en lösning for säker två-faktorsinloggning
till Ciceron Assistent for att även kunna publicera sekretessärenden infor
nämndsammanträden i assistenten.
IVO har genomfort en inspektion vid stödboendet på Bålstavägen 29.
Protokoll och eventuella åtgärder meddelas fi·ån IVO.
Socialforvaltningen arbetar med budgetforslaget infor 2019. Budgeten
beslutas vid sammanträdet i september.
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SN § 37

Dnr 2018/00023

Månadsuppföljning per april 2018
Beslut

l . Socialnänmden beslutar att godkänna förvaltningens månadsuppföljning
per april 2018.
Sammanfattning

Socialnämndens månadsuppföljning per april 2018 visar ett prognostiserat
underskott vid årets slut om ca 7,9 miljoner kronor. Den statliga
finansieringen av ensamkommande bam har minskat under 2018 och är en
anledning till underskottet. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att hitta
mer ekonomiska lösningar får dem1a g-tupp. Jämfö1i med föregående
prognos har underskottet minskat med ca l miljon kronor inom detta
mmåde. Inom mmådena institutionsvård får bam och unga samt
missbruksvård har resultatet försämrats jämfört med delårsbokslutet per
mars.
Sedan föregående prognos har förvaltningen fårhandlat om avtalet med
Vårljus vilket im1ebär att den verksamheten avslutas i mitten av augusti. Det
är en kostnadsminskning motsvarande ca l miljon kronor. För att ytterligare
minska underskottet vakanshålls en tjänst inom missbruksvården.
Förvaltningens bedönming är att det i övrigt salmas rimliga och möjliga
åtgärder får att minska det prognostiserade underskottet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Månadsuppföljning per april 2018, daterad 2018-0611, SN2018/00023, nr 31337
Månadsuppföljning per april 2018, daterad 2018-06-05, SN20 18/00023,
nr31318
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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SN § 38

Dnr 2018/00019

Beslut om deltagande i upphandling av samhällsorientering
Beslut

l . Socialnämnden beslutat att delta i den samordnade upphandlingen av
samhällsorientering får vissa nyanlända invandrare.
2. Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlaget till upphandlingen v
samhällsorientering får vissa nyanlända invandrare
3. Socialnämnden beslutar att ge forvaltningschefen, eller den han utser i
sitt ställe, i uppdrag for nämndens räkning;
-

Fatta tilldelningsbeslut
Teckna ramavtal med godkända leverantörer
Besluta om förlängning av ramavtal
Besluta om patisbyte, samt underteckna avtal om partsbyte
Besluta om uppsägning av ramavtal
Besluta om mindre justeringar i/av upphandlingsdokument och
ramavtal
- Underteckna rättegångsfullmakt
Sammanfattning

Kommunen ska enligt lag erbjuda samhällsmienteringskurser till vissa
nyanlända invandrare. Samhällsorienteling syftar till att underlätta de
nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet, ge en gtundläggande
förståelse får det svenska samhället och vara en grund får fmisatt
kunskapsinhämtande. Utbildningen ska omfatta minst 6 Otimmar och ska i
möjligaste mån bedrivas på modersmål eller annat språk som deltagaren
behärskar väl.
Socialförvaltningen deltar i en gemensam upphandling får
samhällsorienteling tillsammans med samtliga kommuner i Stocld10lms län.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteslaivelse, Deltagande i upphandling av samhällsorientering for
vissa nyanlända invandrare, daterad 2018-06-07, SN20 18/00019, nr
31325
Utredning upphandling av samhällsorientering for vissa nyanlända
invandrare

Beslutet skickas till:

Arbetsmarknadsforvaltningen, Centrum får samhällsmientering i
Stockholms län
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