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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-07 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 10 Dnr 29417 

Justering av dagordning 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att justera dagordningen med den ändringen att 
punkt nummer fyra ( 4) i kallelsen, jourschema utgår. 

Sammanfattning 
Nämndens ledamöter avvaktar beslut om ändring delegationjourschema får 
socialnämnden till ny ledamot efter Per-OlofThorsbeck (S) utsetts. 
Ordfårande Bo Johnson och ledamot Farid Chibout delar tillsvidare på 
Jouren. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-07 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 11 Dnr 2016/00008 

Månadsuppföljning, delårsuppföljning, delårsbokslut och 
årsbokslut/årsredovisning år 2016 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
årsredovisning och överlämna detta till kommunfullmäktige 2016. 

Sammanfattning 
Under året har avdelningen for stöd till vuxna genomfört ett 
utvecldingsarbete med nya rutiner och arbetsflöden som fortsätter att 
implementeras under 2017. 

Flyktingmottagandet har ökat till följd av ny lagstiftning. Vuxenenheten har 
gjort ett stort arbete och mottagit 69 stycken skyddsbehövande. Då inga 
ensamkommande barn har anvisats till kommunen under året avvecldas 
boendet för ensamkommande på Biskops-Amö. 

På avdelningen för barn och unga är samtliga handläggartjänster 
bemannade. En överenskommelse har gjorts med Landstinget i Uppsala län 
som fmansierar en första linjens psykolog som har sin arbetsplats i 
familjeteamets lokaler. 

Två av nämndens tre mål är uppfyllda. Målet att ta hänsyn till 
barnperspektivet vid beslut om insatser har uppfyllts då 15 stycken 
slumpmässigt utvalda akter har granskats och i samtliga fanns 
barnperspektivet med. Enheterna har samverkat på ett framgångsrikt sätt och 
genom det har fårre barn och ungdomar placerats utanför sin familj. Målet 
om ett ökat förtroende för socialtjänsten uppfylls inte. Resultaten vid dessa 
mätningar är lägre än 2015 men finns inom felmarginalen. 

Sammantaget redovisar socialnämnden ett överskott på 10,7 miljoner 
kronor. Det beror i huvudsak på högre intäkter än kostnader för 
ensamkommande barn, men foridaras också av lägre kostnader för 
försäljningsstöd samt fårre placeringar av barn och unga. 

Beslutsunderlag 
- Årsredovisning 2016 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-07 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 12 Dnr 2017/00005 

Ideburet Offentligt partnerskap (IOP) Brottsofferjouren Uppsala 
län 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att från och med 2017-04-01 tedrna avtal med 
brottsofferjouren i Uppsala län om ideburet offentligt partnerskap. 

Sammanfattning 
För att utvedda brottofferjourens kValitet fårslås att Håbo Kommun och 
brottsofferjouren i Uppsala län tedmar ett avtal om ideburet offentligt 
partnerskap. Brottofferjouren har sådana avtal med flera kommuner i länet 
och pågående diskussioner med ett par kommuner. Kommunens kostnad är 
4 kronor per invånare. 

Ärende 
Sedan några år tillbaka samarbetar Håbo kommun med brottsofferjouren i 
Uppsala län. Ett samarbete som hittills fallit väl ut. Håbo kommun har via 
socialnämnden gett ekonomiskt stöd i form av fåreningsbidrag med 50 000 
kronor per år. Brottsofferjouren i Uppsala län har nu tagit upp frågan om att 
istället får att man får ett fåreningsbidrag så överenskommes om ett avtal 
kring så kallat ideburet offentligt partnerskap. Ett såda överenskommelse 
tydliggör att man har en gemensam syn kring arbetet med brottsoffer och får 
brottsofferjouren innebär det framfår allt 

- En långsiktighet i samarbetet 
- Ekonomisk trygghet 
- Möjlighet till fortsatt utvedding 

I avtalet fareslås att kommunens kostnad ska vara 4 kronor per invånare 
vilket i avtalsfårslaget får 20 l 7 innebär en kostnad om 80 tkr per år. 
Brottsofferjouren i Uppsala har sådana överenskommelser med Östhammar, 
Tierp och Knivsta. Östhammar och Tierp betalar fyra kronor per invånare 
och med Knivsta har man i skrivande stund en dialog laing ersättningen. 
Med Älvkarleby och Uppsala pågår en diskussion laing att tedrna avtal om 
IOP. 

Brottsofferjouren i Uppsala län arbetar får att utvedda verksamheten och 
det är lätt att se att ett mer långsiktigt samarbete gynnar 
verksamhetsutveclcling. För Håbos del planerar manjust nu kring en 
satsning på brott mot äldre samt arbetar får att hitta fler stödpersoner. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-07 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

Förvaltningens bedömning är att det arbete som brottsoffeljouren genomfår 
är nödvändigt och angeläget får de invånare i kommunen som utsätts får 
brott av olika slag och ser det som en möjlighet att göra en 
överenskommelse laing ideburet offentligt partnerskap. Det ger 
brottsoffeljouren en ekonomisk trygghet och kommer att kunna leda till en 
utveclding av verksamhetens kvalitet. 

Beslutsunderlag 
- Utkast till avtal om ideburet offentligt partnerskap 

Beslutet skickas till: 
Brottsoffeljouren i Uppsala län 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-07 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 13 Dnr 29449 

Tjänsteskrivelse, Information från förvaltningen 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
• Rekrytering l :a linjen psykolog pågår till samtalsmottagningen 

på familj eteamet. 

• Finns problem med rekrytering personal försöljningsstöd. 
Förvaltningen har infört en tipspeng på l 0000 leronor till de i 
personalen som tipsar om person som tillsvidareanställs. 

• En revisionsrapport om barn och ungdomspsykiatrin (BUP) har 
kommit med kritiska synpunkter. 

• Kommunens antal gällande flyktingmottagnade har minskats 
med l 7 personer. 
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Sammanträdesdatum 

2017-03-07 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 14 Dnr 2017/00002 

Redovisning av anmälningsärenden, domar och 
delegationsbeslut år 2017 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att anmälningsärenden, domar 
och delegationsbeslut är redovisade. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut från treserva avseende individ och 
familjeomsorg/familjerätt och flykting finns att studera vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut IVO/familjerätt, treserva 2017-01 -30 till2017-02-27 

- Delegationsbeslut flykting, treserva 2017-01-30 til12017-02-27 
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