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Socialnämnden 

2019-09-03 

Datum får 
2019-09-13 anslags nedtagande 2019-10-06 

Socialförvaltningens kansli, Håbo kommun 

Beatrice Lundegård 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 49 Dm 2019/00030 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

Informationsrapporter från alkoholhandläggare 

Beslut 

l. Socialnärrmden tackar for rappolten av tillsynsbesöket av studentskivan på 
kalmarsand den 5 juni. 

2. Socialnärrmden tackar for rapporteringen angående den nya tobakslagen som 
trädde i haft den l juli. 

3. Socialnärrmden tackar for rapporten av tillsynsbesöken under H åbo festdag 16-
17 augusti. 

Sammanfattning 
Alkoholhandläggaren ger närrmden en återrappmiering gällande studentskivan på 
Kalmarsand som ägde rum den 5 juni 2019. Tillstånd hade sökts och medgivits 
fram till klockan 02:00. Handläggaren forrättade tillsyn tillsammans med två 
polisassistenter klockan 22:40-00:00. Sammanfattningsvis gav tillsynen inga 
direkta anmärkningar. På många håll föredömligt och exemplariskt arrangerat. 

Med anledning av den nya tobakslagen; Lag (2018:2088) om tobak och lilmande 
produkter, har handläggaren informerat restauranger med uteservering och 
detaljhandel som säljer tobak om lagen. Från och med den l juli 2019 måste den 
som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Den som redan har anmält 
tobaksförsäljning får fortsätta sin försäljning, men måste senast den 31 oktober 
2019 ansöka om tillstånd. I och med den nya lagen har restaurangägaren ansvar for 
att det inte röks utanfår entren eller på uteserveringen till restaurangen. Ägaren är 
ansvarig for att sätta upp skyltar som informerar om rökförbudet. Handläggaren 
åkte runt i kommunen innan lagen trädde i haft och erbjöd restauranger och cafeer 
gratis skyltar om rökforbudet som de kunde sätta upp. Besöken mottogs positivt. De 
restauranger och cafeer som inte nåddes via ett besök fick skyltar sända till sig per 
post. 

Handläggaren rapporterade även från Håbo festdag. De restauranger som hade sökt 
tillstånd till allmänheten under Håbo festdag var Aransborg och Texas 
Longhorn/Agave Solna AB. De synpunkter som fanns åtgärdades direkt på plats. 
Matutbudet utan anmärkning. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

Dnr 2019/00019 

Ej verkställda gynnande beslut, rapportering 4 gånger per år 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att överlämna forvaltningens rapport av verkställighet 
av beslut enligt Socialtjänstlagen till kommunfullmälctige och kommunens 
revisorer for kännedom. 

Sammanfattning 
Socialnämnden är enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) skyldig att rapportera till kommunfullmäktige om ej 
verkställda gynnande beslut. Dessa beslut ska även anmälas till Inspektionen for 
vård och omsorg, IVO. Beslut som avses är biståndsbeslut enligt SoL och LSS som 
inte verkställts inom tre månader från dagen for beslut, eller om insatsen avbrutits 
och dätmed inte verkställts på nytt inom tre månader. Beslut som tidigare 
rapporterats som icke verkställda eller avbrott i verkställighet ska rapporteras när 
verkställighet skett eller beslutet avslutats av annan orsak. 

Socialnämnden redovisar icke verkställda beslut kvartalsvis till 
kommunfullmäktige. 

För levartal två år 2019, har ett tidigare icke verkställt beslut avseende kontaktfamilj 
for ett barn rapporterats. Beslutet är nu verkställt i och med att en kontaktfamilj är 
tillsatt for uppdraget. Ärendet rappmieras dä1med som verkställt till IVO och 
rapporteringen i ärendet avslutas. 

Socialnämnden har därmed inga ytterligare icke verkställda beslut att redovisa. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 32536, daterad 2019-08-06 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

Dn r 2018/0007 4 

Riktlinjer handläggning ekonomiskt bistånd 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godta fårvattningens förslag gällande planen av 
reviderade riktlinjer får ekonomiskt bistånd. 

Sammanfattning 
Socialnämnden fattade beslut SN § 43/2019 den 2019-06-11 om att ge 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med en plan får revidering av riktlinjerna 
avseende handläggning av ekonomiskt bistånd till nämndens sammanträde i 
september. 

Plan 
Förvaltningens plan är att omvärldsbevaka hur andra kommuner har utfmmat sina 
riktlinjer får ekonomiskt bistånd. Därefter kommer förvaltningen se över och 
revidera riktlinjerna. Förvaltningen har som mål att vara klara med revideringen av 
riktlinjerna till nämndens sammanträde i december 2019. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 32561, daterad 2019-08-19 

SN §43/2019, 2019-06-11 

Beslutet skickas till: 
A v delningen får stöd till vuxna 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §52 

Social samfond 2019 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

Dn r 2019/00031 

l. Socialnämnden beslutar att ingen utdelning ur Social Samfond görs får år 2019. 

2. Socialnämnden beslutar att disponibla medel ur Social Samfond får år 2019 
överfårs till 2020. 

Sammanfattning 
A v kastningen på Social Samfond har minskat på grund av rådande ränteläge. 
Förvaltningen föreslår till socialnämnden att ingen utbetalning sker i år och att 2019 
års medel överfårs till utdelning 2020. 

Ärendet 
Ur Social Samfond kan personer som har det ekonomiskt svårt söka extra pengar 
får att kunna förgylla sin vardag. Bidraget ges inte till sådant som är nödvändigt får 
den dagliga livsföringen. 

Det är det rådande ränteläget som gjort att avkastningen blivit låg. Nyttan av Social 
Samfond har därmed försvagats kraftigt och förvaltningen föreslår dätmed att 
innevarande medel inte delas ut i år. Disponibla belopp får 2019 är 4 503 kronor. 
A v kastningen får år 2018 blev 5 267 kronor. 

Enligt stadgan ska minst l 0% av nettoavkastningen läggas till kapitalet. A v kastning 
som inte utdelas ska reserveras får utdelning kommande år. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 32585, daterad 2019-09-02 
- KS beslut, årsredovisning 2018, daterad 2019-03-18 
- Årsredovisning socialsamfond 2018, daterad 2019-02-12 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 

JUSTERARE f 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §53 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 

Dnr 2019/00002 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut for petioden är 
redovisad. 

Sammanfattning 
Beslut fattade med stöd av socialnämndens antagna delegationsforteckning ska 
redovisas nämnden löpande. Följande har redovisats: 

Allvid AB, nr 32571, tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, tillställning for 
vinprovning samt konsert i stenhuset, Skoldoster. 

Protokoll nr 32584, återrapporterade delegationsbeslut, myndighetsutövning. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-03 KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §54 Dnr 2019/00001 

Information från socialförvaltningen 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar får informationen. 

Sammanfattning 
FörvaltningschefMats Ståhl Elgström frågar om nämnden har några önskemål om 
stående punkter att ha med på dagordningen under ärendet "Information från 
förvaltningen". Nämnden ber att få fundera på det och återkomma. 

Förvaltningen svarar på nämndens inkomna frågor från föregående sammanträde: 

Policyn får fåreningsbidrag. Mats informerar att han har dialog med Jytte 
Riidiger, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen angående 
policyn får fåreningsbidrag men vill fortsätta att arbeta med frågan och ber 
om att få återkomma i frågan vid ett senare tillfälle. 

Tf. avdelningschef Marie Rönnqvist-Borneteg infmmerar förvaltningen om 
vilka andrahanduthyrare samt kostnader får dessa som socialförvaltningen i 
dagsläget har. Ä ven antalet stödboendeplatser som förvaltningen har 
redovisas. 
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