
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2018-03-27  

Socialnämnden 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Bo Johnson, (M) ordförande  

Gunilla Gustavsson (S), 1e vice ordförande 

Farid Chibout, (Båp) 

Britt-Marie Dväring (S) 

Jan Sundling (M) 

Socialnämnden kallas till sammanträde 

Tid tisdagen den 03 april 2018, kl. 15:00 

Förmöten från kl. 14.00 

Plats Bålstarummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

Mötets öppnande 

1. Upprop 

2. Val av justerare Gunilla Gustavsson 

3. Tid för justering Onsdag 11 april, kl.10:00 

4. Anmälan av övriga frågor 

Ärenden 

5.  
Översyn av styrdokument 

Dnr 2017/00030  

 

6.  
Månadsuppföljning februari 2018 

Dnr 2018/00023  

 

7.  
Redovisning av delegationsbeslut och anmälningsärenden, 2018 

Dnr 2018/00003  

 

8.  
Ansökan om föreningsbidrag, BRIS 

Dnr 2018/00022  

 

9.  
Ansökan om föreningsbidrag, Kvinnojouren Olivia  

Dnr 2018/00016  

 

10.  
Ansökan om föreningsbidrag, Håbo FF 

Dnr 2018/00021  

 

11.  
Förvaltningen informerar år 2018 

Dnr 2018/00001  

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-03-27 SN 2017/00030 nr 31172 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, nämndsekreterare  
hanna.rongren@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, översyn av styrdokument 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att uppräknade styrdokument från nr 1 till och 

med 7 ska kvarstå 

2. Socialnämnden beslutar att uppräknade styrdokument från nr 8 till och 

med 13 ska revideras och vara antagna av socialnämnden senast juni, 

2019 

3. Socialnämnden beslutar att Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo 

kommun ska överflyttas till vård- och omsorgsnämnden    

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2017-12-04 § 149 riktlinjer för styrdokument i 

Håbo kommun. Dessa riktlinjer innebär blad annat att en årlig översyn över 

kommunens styrdokument ska göras på tjänstemannanivå, samt att en 

översyn ska göras på politisk nivå en gång per mandatperiod. 

Kommunfullmäktige antog även nya mallar för styrdokument och gav 

nämnderna i uppdrag att genomföra en översyn över samtliga styrdokument 

inom nämndens ansvarsområde. Denna första översyn kommer att utgöra 

grunden för kommande års aktualitetsprövningar.    

Styrdokument som ska kvarstå 

1. Delegationsordning socialnämnden 

2. Dokumenthanteringsplan socialnämnden 

3. Integrations och flyktingpolitiskprogram 

4. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

5. Regelverk för föreningsbidrag inom socialtjänsten 

6. Riktlinje för våld i nära relationer 

7. Riktlinje för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun    

Styrdokument som ska revideras 

8. Kommungemensam handlingsplan för ökad integration 

9. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

10. Riktlinje vuxna med missbruks- och beroendeproblem 

11. Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo kommun,  

överflyttas till vård- och omsorgsnämnden  

12. Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun 

13. Avgifter, bilaga till Riktlinjer för serveringstillstånd 

       



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-03-27 SN 2017/00030 nr 31172 

 

 

Beslutsunderlag 

– Förteckning över politiskt antagna styrdokument: Socialnämnden, 

SN2017/00030, nr 31174 

– Kommunfullmäktiges beslut, daterad 2017-12-04 § 149, dnr 2017/00064    

__________ 

Beslut skickas till 

Berörda avdelningschefer 

Kommunfullmäktige    

 



Namn Dokumenttyp Antaget av
Datum (ÅÅÅÅ-MM-

DD)
§ Fortsatt status Motivering

Delegationsordning Socialnämnden

Delegationsord

ning Socialnämnden 2016-05-24 35

Dokumenthanteringsplan 

Socialnämnden

Dokumenthant

eringsplan Socialnämnden 2015-08-26 100

Kommungemensam handlingsplan 

för ökad integration Plan Socialnämnden 2016-02-23 10

Integrations- och flyktingpolitiskt 

program Program Kommunfullmäktige 2014-09-22 54

Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete Övrigt Socialnämnden 2013-06-11 56

Regelverk för föreningsbidrag inom 

socialtjänsten Regler Socialnämnden 2011-02-11 20

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer Socialnämnden 2015-02-25 22

Riktlinjer: Vuxna med missbruks- och 

beroendeproblem Riktlinjer Socialnämnden 2015-03-25 33

Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i 

Håbo kommun Övrigt

Överflyttas till vård- och omsorgsnämnden, 

revideras i VON

Förteckning över politiskt antagna  styrdokument: Socialnämnden

Styrdokument Antaget Bedömning

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå



Riktlinjer för serveringstilltånd i Håbo 

kommun Riktlinjer Kommunfullmäktige 2012-11-12 124

Riktlinje för våld i nära relationer Riktlinjer Socialnämnden 2016-06-21 20

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti 

i Håbo kommun Regler Kommunfullmäktige 2017-04-03 42

Avgifter, bilaga till Riktlinjer för 

serveringstillstånd Avgifter Kommunfullmäktige 2012-11-12 124

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

KvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasRevideras



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-12-04  

Kommunfullmäktige  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

§ 149 Dnr 2017/00064  

Revidering av kommunens riktlinjer och mallar för 
styrdokument 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar ”Riktlinjer för styrdokument”.  

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare riktlinjer för styrdokument (KF 

2013-04-22 § 30).  

3. Kommunfullmäktige antar nya mallar för styrdokument. Alla nya 

styrdokument ska från och med detta beslut läggas in i de nya mallarna.  

4. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att genomföra en översyn 

över styrdokument inom nämndens ansvarsområde i enlighet med 

kommunstyrelsens förvaltnings anvisningar. Resultatet av översynen ska 

redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2018.  

Sammanfattning  

Kommunens styrdokument regleras av ”Riktlinjer för styrdokument” som 

antogs av kommunfullmäktige 2013. Enligt dessa riktlinjer upphör 

styrdokument att gälla efter fyra år om inget nytt beslut fattas. Därför har 

kommunstyrelsens förvaltning sett över riktlinjerna och i detta arbete också 

sett över hur styrdokument hanteras generellt i kommunen.  

I arbetet har förvaltningen tagit fram förslag till nya riktlinjer för 

styrdokument, där den största skillnaden mot tidigare riktlinjer är att ett 

system för regelbunden aktualitetsprövning av kommunens styrdokument 

har införts. Likaså föreslår förvaltningen nya mallar för styrdokument, som 

bättre ger plats för den information som varje styrdokument, enligt 

riktlinjerna för styrdokument, ska innehålla.  

För att de föreslagna riktlinjerna och mallarna ska implementeras på 

lämpligt vis, och för att en grund för rutinen för regelbunden 

aktualitetsprövning ska skapas, föreslår förvaltningen också att alla nämnder 

ges i uppdrag att genomföra en översyn över sina styrdokument. 

Förvaltningen lämnar också förslag till instruktioner för hur denna översyn 

ska gå till.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-11-20 § 239  

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-07 § 165 

Tjänsteskrivelse 2017-08-10 

Förslag till nya riktlinjer för styrdokument 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-12-04  

Kommunfullmäktige  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

ID 2013.427 (Nuvarande riktlinjer för styrdokument) 

Förslag till instruktioner för översyn över befintliga styrdokument 

Bilaga: Förslag till mall för styrdokument på politisk nivå 

Bilaga: Förslag till mall för styrdokument på tjänstemannanivå 

Förteckning över befintliga styrdokument, enligt kommunens 

författningssamling på hemsidan 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Nämnderna, för åtgärd 

Kommunstyrelsens kansli, för åtgärd och till hemsidan 

Kommundirektör, för kännedom 

 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-03-26 SN 2018/00023 nr 31155 

Socialförvaltningen 
Förvaltningschef socialtjänsten 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-525 79 
thomas.brandell@habo.se 

 

Socialnämndens månadsuppföljning per februari 2018 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens månadsuppföljning 

per februari. 

2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att vidta åtgärder som minskar 

det prognosticerade underskottet. 

3. Socialnämnden beslutar att lämna månadsuppföljningen till 

kommunstyrelsen.     

    

Ärende 

Socialnämndens första prognos för 2018 visar ett prognosticerat underskott 

om 13,2 miljoner kronor vid årets slut. Orsak till underskottet är framför allt 

Att kostnaderna för ensamkommande barn är högre än intäkterna från 

migrationsverket. En annan anledning är höga kostnader för ett placerat 

barn. 

 

Kostnaderna för vård av vuxna missbrukare förväntas bli lägre än budget.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ett arbete pågår med att minska kostnaderna för ensamkommande barn. Det 

står dock redan nu helt klart att socialnämnden kommer att redovisa ett stort 

underskott för 2018. I samband med delårsbokslutet per mars kommer 

prognosen att vara kvalitetssäkrad.      

Beslutsunderlag 

– Månadsuppföljning per februari    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen    

 



2018-03-27 11:06 

 

Månadsuppföljning per februari 
2018 

Socialnämnd 
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1 Sammanfattning ..................................................................................... 3 
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3 Kommentarer till driftredovisning ............................................................ 3 
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1 Sammanfattning 

Socialnämndens första prognos visar ett prognosticerat underskott om 13,2 miljoner 

kronor vid årets slut. 

Första prognosen visar på lägre kostnader än väntat inom missbruksvården, delvis på 

grund av lägre placeringskostnader för vuxna och delvis på grund av lägre 

personalkostnader. 

Placeringskostnaderna för barn och unga blir mer än budgeterat under 2018 men är 

något osäkra. Den stora kostnadsökningen beror på att en LSS-placering nu blir 

placering enligt SoL. 

Prognosen för ekonomiskt bistånd är  osäker efter bara 2 månaders utfall. Bedömningen 

är dock att verksamheten kommer att visa ett visst underskott för 2018. 

Under 2018 blir det helårseffekt av de nya reglerna för ersättning från Migrationsverket. 

Det innebär att ersättning per dygn är lägre än kostnad för de flesta placeringar för 

ensamkommande barn. Verksamheten har en första prognos på underskott med 9,6 

miljoner kronor. Prognosen kommer kvalitetsäkras till delårsuppföljning per mars. 

  

2 Driftredovisning 

Prognosrapport 

  Bokslut 
Budget 
2018 

Utfall jan-
feb 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budge 

      

Nämndverksamhet -429 -405 -55 -405 0 

Nämndadministration -137 -185 -54 -214 -29 

Konsument- och energirådg -106 -110 -19 -110 0 

Tillstånd 44 -47 -142 -251 -204 

Förvaltningsövergripande -6 350 -6 633 -1 373 -7 039 -406 

Anhörigstöd -181 0 0 0 0 

Missbrukarvård för vuxna -5 906 -7 608 -818 -6 503 1 105 

Barn- och ungdomsvård -24 354 -25 594 -3 477 -29 726 -4 132 

Familjerätt -1 827 -2 429 -272 -2 083 346 

Övriga insatser vuxna -217 -765 -65 -765 0 

Ekonomiskt bistånd -13 894 -14 127 -2 214 -14 360 -233 

Flyktingmottagande 3 969 -359 -1 644 -10 039 -9 680 

Arbetsmarknadsåtgärder -284 -275 -25 -285 -10 

Summa -49 672 -58 537 -10 158 -71 780 -13 243 

3 Kommentarer till driftredovisning 

Socialnämndens första prognos visar på ett underskott på 13,2 miljoner kronor. 

Tillstånd  (-204 000 kr) 

Underskottet beror på högre personalkostnader än förväntat. 
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Förvaltningsövergripande (- 406 000 kr)  

Under senare delen av 2017 tillkom system som nu inte är budgeterade för 2018 och 

bidrar till ett underskott. Även personalkostnaderna är högre än budgeterat. 

Missbrukarvård för vuxna ( +1 105 000 kr)  

Första prognosen visar på lägre kostnader än väntat inom missbruksvården. Detta beror 

dels på fortsatta låga placeringskostnader och dels pensionsavgång som verksamheten 

avvaktar med att ersätta. Ett överskott överskott väntas även för kontaktpersoner vuxna 

med 690 000kr 

Barn- och ungdomsvård (- 4 132 000 kr)  

Underskottet beror på nya placeringar med höga kostnader för institutionsvård för barn, 

bland annat en LSS-placering som nu är SoL-placerad och därför finns utfallet på 

Socialnämnden. Även en personalförstärkning som arbetar bland annat med utökat stöd 

i föräldrarollen finns på denna verksamhet men är budgeterad inom verksamheten 

familjerätt. 

Familjerätt (+ 346 000 kr) 

Överskottet beror på att personalförstärkning finns budgeterad men utfallet ligger inom 

verksamheterna barn- och ungdomsvård. 

Ekonomiskt bistånd ( -233 000 kr)  

Prognosen för ekonomiskt bistånd är osäker och vid tid för delårsrapporten, när 

ytterligare en månads utfall kan tas med i beräkningen, kan prognosen för året komma 

att innebära ett underskott för verksamheten, vilket på totalen jämnar ut avdelningens 

resultat. 

Verksamheten har rekryterat en ettårig förstärkning för att förstärka kvaliteten och 

upprätta grundutredningar som försummades under den tidigare perioden av vakanser 

och frekventa konsultbyten inom enheten. Handläggningskostnaden drar därmed över 

budget, vilket bedöms kompenseras av kvalitetshöjningen som kan hejda den 

uppåtgående trenden inom utbetalningarna inom ekonomiskt bistånd. I och med de 

ökande volymerna av etableringsärenden kan förstärkningen komma att behöva 

permanentas under 2019, men den bedömningen görs mot slutet av året. 

Flyktingmottagande ( -9 680 000kr)  

Under 2018 blir det helårseffekt av de nya reglerna för ersättning från Migrationsverket. 

Det innebär att ersättning per dygn är lägre än kostnad för de flesta placeringar för 

ensamkommande barn. Ett arbete, som påbörjades under 2017, med att sänka 

kostnaderna för de placeringar som behöver vara kvar kommer ge lägre kostnader och 

därmed lägre underskott. Prognosen är preliminär och kommer kvalitetssäkras till 

delårsuppföljning per mars. 

  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-03-26 SN 2018/00003 nr 31160 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren,  
hanna.rongren@habo.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut och anmälningsärenden, 
2018 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden noterar att delegationsbeslut avseende 

flyktingmottagande, individ- och familjeomsorg samt familjerätt är 

redovisade    

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut avseende flyktingmottagande, individ- och familjeomsorg 

samt familjerätt redovisas till socialnämnden inför nämndens sammanträde. 

Besluten avser perioden 2018-02-26 till och med 2018-03-26.    

Ärende 

Delegationsbeslut fattade inom socialnämndens ansvarsområde redovisas 

inför nämndens sammanträde.    

    

Beslutsunderlag 

– Delegationslistor från Treserva för perioden 2018-02-26 – 2018-03-26    

__________ 

    

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-03-22 SN 2018/00022 nr 31141 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren,  
hanna.rongren@habo.se 

 

Ansökan om föreningsbidrag 2018, BRIS 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att bevilja BRIS 5 000 kronor i föreningsbidrag 

för år 2018.    

 

Sammanfattning 

BRIS har ansökt om 53 000 kronor i föreningsbidrag från socialnämnden. 

BRIS är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barns rättigheter 

genom stöd till barn och ungdomar utifrån målgruppens behov. BRIS 

arbetar utifrån FNs barnkonvention.  

Barn och ungdomar kan anonymt kontakta BRIS via telefon, e-post eller 

chatt för att få råd och stöd från en kurator. BRIS har 25 000 stödjande 

kontakter årligen, den vanligaste samtalskontakten är på grund av psykisk 

ohälsa.    

Ärende 

BRIS har ansökt om 53 000 kronor i föreningsbidrag från socialnämnden, 

vilket motsvarar 10 kronor per barn i Håbo kommun. Socialnämndens 

föreningsbidrag riktar sig till föreningar och organisationer som arbetar 

riktat mot socialnämndens målgrupp. Socialnämnden har en begränsad 

budget avseende föreningsbidrag, samt att utifrån gällande regelverk riktar 

sig mot nämndens målgrupp, görs bedömningen att samtliga barn i 

kommunen inte inryms i nämndens verksamhetsområde. 

Socialnämnden föreslås därför att bevilja BRIS föreningsbidrag för år 2018 

om 5 000 kronor.      

Beslutsunderlag 

– Ansökan om föreningsbidrag, daterad 2018-03-12 SN2018/22, nr 31134    

– BRIS stadgar, daterad 2018-03-12, SN2018/22, nr 31142 

– BRIS resultaträkning, daterad 2018-03-12, SN2018/22, nr 31143 

__________ 

Beslut skickas till 

BRIS Region Mitt 

Kommunstyrelsen ekonomiavdelning    

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-03-22 SN 2018/00016 nr 31147 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren,  
hanna.rongren@habo.se 

 

Ansökan om föreningsbidrag 2018, Kvinnojouren Olivia  

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att bevilja kvinnojouren Olivia föreningsbidrag 

om 130 000 kronor för år 2018    

 

Sammanfattning 

Kvinnojouren Olivia har ansökt om föreningsbidrag från socialnämnden för 

år 2018. Kvinnojouren ger råd och stöd till våldsutsatta kvinnor, med eller 

utan barn. De erbjuder även tillfälligt skyddat boende i jourens egen 

lägenhet. Under 2017 har jouren varit tvungen att hänvisa hjälpsökande 

kvinnor till andra kvinnojourer till följd av platsbrist. Platsbristen har till 

stor del berott på längre tider i jourlägenheten då det är svårt för många 

kvinnor att få en egen bostad.  

Kvinnojourens stödtelefon finns tillgänglig alla dagar i veckan mellan 

09.00-21.00.  

Ärende 

Kvinnojouren Olivia har ansökt om föreningsbidrag från socialnämnden om 

140 000 kronor för att upprätthålla den jourverksamhet samt det skyddade 

boende som jouren bedriver i kommunen. Till följd av en begränsad budget 

för föreningsbidrag föreslås socialnämnden att bevilja 130 000 kronor i 

föreningsbidrag år 2018.         

Beslutsunderlag 

– Ansökan om föreningsbidrag Kvinnojouren Olivia, daterad 2018-03-02, 

SN2018/16, nr 31147    

__________ 

Beslut skickas till 

Kvinnojouren Olivia 

Kommunstyrelsen ekonomiavdelning    

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-03-22 SN 2018/00021 nr 31148 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren,  
hanna.rongren@habo.se 

 

Ansökan om föreningsbidrag, Håbo FF 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag till Håbo FF om  

80 000 kronor för år 2018    

 

Sammanfattning 

Håbo FF har ansökt om föreningsbidrag om 197 500 kronor från 

socialnämnden för år 2018.  

Föreningen bedriver ett integrationsutskott med syfte att skapa integration 

för ensamkommande ungdomar i kommunen och möjliggöra deltagande för 

målgruppen i föreningens fotbollslag. Det har inom föreningen startats ett 

integrationslag för ensamkommande ungdomar födda mellan 1998-2003 i 

nära samarbete med Röda Korset i Håbo.     

Ärende 

Håbo FF har under år 2017 startat upp ett integrationslag för 

ensamkommande ungdomar, som tituleras Håbo FF United. Laget består av 

cirka 35 ungdomar födda mellan 1998-2003. Syftet med laget är att 

ensamkommande ungdomar ska ges samma möjlighet som andra ungdomar 

att utvecklas som fotbollsspelare. Spelarna i Håbo FF United ges möjlighet 

att träna och spela med andra lag inom föreningen för att främja integration. 

Håbo FF har ansökt om föreningsbidrag om 197 500 kronor. Socialnämnden 

föreslås att besluta om ett beviljat föreningsbidrag på 80 000 kronor med 

hänvisning till nämndens begränsade budget.      

Beslutsunderlag 

– Ansökan om föreningsbidrag, Håbo FF, daterad 2018-03-11, 

SN2018/21, nr 31127 

– Årsbokslut Håbo FF, SN2018/21, nr 31132 

– Revisionsberättelse Håbo FF, SN2018/21, nr 31131 

– Integrationsutskottets verksamhetsberättelse 2017, SN2018/21, nr 31130 

– Budget Håbo FF United, SN2018/21, nr 31129 

– Verksamhetsberättelse Håbo FF 2017, SN2018/21, nr 31128   

__________ 

Beslut skickas till 

Håbo FF 

Kommunstyrelsen ekonomiavdelning    
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