
HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Dag och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordforande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-28 

Kl. 15:00, Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Liselotte Grahn Elg, ordforande 
Per-OlofThorsbeck (S) 
Farid Chibout (Båp) 

Bo Johnson (M) 
Britt-Marie Dväring (S) 

Thomas Brandell, socialchef,§§ 2-7 
Mal in Wahl und, socialsekreterare, § § 1-11 
Fredrik Sangfelt, socialsekreterare, §§ l och 11 
Inger Johansson och Corinne Borgmästars, socialsekreterare, § 9 
Lena Fertig, nämndsekreterare 

Per-OlofThorsbeck (S) 

2015-02-04, Socialforvaltningens kansli 

§§ 2-14 
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Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-28 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden,§§ 2-14 

2015-01-28 

2015-02-05 Anslaget tas ned efter 

Socialförvaltningens kansli, Håbo kommun 

~b!ril ·~ -··········· · · ··· · ·· ·· · · ·· 

2015-03-01 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-28 

§ 2 Val av personuppgiftsombud får socialnämnden 

§ 3 Val av ledarnöter och/eller ersättare som fårslag till Barnavårdsfårbundets 
styrelse 

§ 4 Val av adjungerad ledarnot till Brottsoffe1jouren, Uppsala-Knivsta-Håbo, 
styrelse 

§ 5 Val av representant till den politiska styrgruppen får närvårdssamverkan Håbo 

§ 6 Konsumentvägledarens rapport/sammanställning får år 2014 

§ 7 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från socialnämnden till förvaltningschef 

§ 8 Yttrande över protokoll fört vid uppföljande inspektion av individ- och 
familj eornsorgen 

§ 9 Yttrande till Uppsala tingsrätt rörande adoption enligt 4 kap. l O § 
föräldrabalken 

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

§ Il Nytt beslut om begränsat umgänge enligt L VU § 14 

§ 12 Redovisning av anmälningsärenden 

§ 13 Redovisning av delegationsbeslut samt inkomna domar 

§ 14 Sammanträdesplan får socialnämnden år 2015 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Dat~ m 

2015-01-28 

SN 2015/3 

Val av personuppgiftsombud för socialnämnden 

Sammanfattning 
Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda människor mot att deras 
personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Med behandling 
menas registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. 

I personuppgiftslagen finns regler får hur personuppgifter får behandlas. 
Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. 
Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. 

Personuppgiftsansvariga 
Personuppgiftsansvariga enligt PuL är nämnder och styrelser. Varje person
uppgiftsansvarig nämnd och styrelse ska expediera sina beslut om val av 
personupp giftsombud till Datainspektion en. 

Företag, myndigheter, fåreningar och andra kan utse personuppgiftsombud 
som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom 
verksamheten. Personuppgiftsombudet ska fungera som revisor och ska 
påpeka eventuella brister. 

Val av personuppgiftsombud 
Håbo kommun har valt att anlita Axel Danielsson som personuppgiftsombud. 
Vilka uppgifter som formellt ankommer på personuppgiftsombudet framgår 
av 36- 40 § § PuL. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-13 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att anlita Axel Danielsson att tjänstgöra som 
personuppgiftsombud får socialnämnden. 

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Axel Danielsson Konsult AB 
Datainspektionen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.206 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-28 

SN 2015/5 

Val av ledamöter och/eller ersättare som förslag till Barnavårds
förbundets styrelse 

Sammanfattning 
Barnavårdsforbundet, som ägs av länets kommuner, undantaget Knivsta 
kommun, har till uppgift att lämna ekonomiska bidrag till barn och unga 
under 20 år. 

Förbundets styrelse består dels länsstyrelsen utsedd ordforande och dels av 
fyra (4) ledamöter, varav minst tre ska vara ledamöter i kommunernas 
socialnämnder. 

Ledamöter och ersättare väljs for fyra (4) år av forbundets årsstämma 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-15, nr SN 2015.112 
- Information SN nr 2015.111 
- Stadgar fOr Uppsala läns Barnavårdsforbund, nr SN 2015.113. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att lämna Liselotte Grahn Elg som fOrslag till 
ordinalie ledamot och Britt-Marie Dväring som ersättare att ingå i 
Barnavårdsforbundets styrelse for tid av fyra år. 

Beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen Uppsala län, enheten for verksamhetsstöd 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.207 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-28 

SN 2014/21 

Val av adjungerad ledamot till Brottsofferjouren, Uppsala
Knivsta-Håbo, styrelse 

Sammanfattning 
Brottsoffe1jouren Uppsala-Knivsta-Håbo bjuder in sina samarbetskommuner 
att ha varsin plats som adjungerad ledamot i styrelsen. 

Motivationen är att det kan ytterligare fårbättra kontakten får både fördjup
ning av arbetet och också får informationen tillbaka till kommunen. 

Inbjudan gäller personer, inte funktioner. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att utse Bo Johnson som adjungerad ledamot 
och Per-OlofThorsbeck som ersättare att delta i styrelsen hos Brotts
offeljouren Uppsala-Knivsta-Håbo får tid av fyra år. 

Beslut expedieras till: 
Brottsoffeljouren Uppsala-Knivsta-Håbo 
Lönekontoret 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.208 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-28 

SN 2015/8 

Val av politisk representant till den politiska styrgruppen för 
närvårds-samverkan Håbo 

Sammanfattning 
Närvård syftar till att fårbättra samverkan mellan kommun och landsting i de 
vård- och omsorgsprocesser där huvudmännens områden tangerar varandra. 
Detta får att uppnå en mer effektiv och likvärdig vård och omsorg så nära det 
egna hemmet som möjligt. Närvårdsarbetet omfattar hälsofrämjande, [åre
byggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, omvårdande och 
stödjande insatser som är samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt 

Ärendebeskrivning 
Håbo kommun och Landstinget i Uppsala län har påböljat ett gemensamt 
utvecklingsarbete kring närvård. För att möjliggöra en effektiv och 
välfungerande närvård, där kommun och landsting ges lika fårutsättningar, 
krävs en tydlig ansvarsfårdelning och organisation. 

Tre arbetsgrupper fåreslås, bestående av representanter från Håbo och lands
tinget, med fokus på barn och unga, vuxna samt äldre. 

En styrgrupp med fårvaltningschef från barn- och utbildningsfårvaltningen och 
fårvattningschef från socialfårvaltningen samt representanter från landstinget. 

En politisk styrgrupp med en ledamot vardera, från barn- och utbildnings
nämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Landstinget 
representeras av utsedda ledamöter från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 

Förvaltningens bedömning 
Den politiska styrgruppen är av stor vikt får att säkerställa prioriterade 
utvecldingsområden samt får en tydligare redovisning av arbetet till politiken. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-09 

- Samverkansavtal, Håbo kommun och Landstinget, nr SN 2014.2577. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att utse nämndens ordfårande Liselotte Grahn Elg 
till representant i den politiska styrgruppen får närvårdssamverkan Håbo. 

Beslut expedieras till 
Närvårdskoordinator 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.209 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-28 

SN 2015/4 

Rapport rörande konsumentvägledning 2014 

Ärendebeskrivning 
Håbo kommun köper konsumentvägledning av företaget Vivamos sedan 
2010. Vägledning erbjud per telefon. Vägledningen har hållit öppet varje 
vecka under året. 

Flest ärenden under 2014 har rört köp av fordon och därefter kom frågor 
kring hantverkstjänster och sedan telefoni och Internet. Telefonförsäljning 
är ett återkommande problem och konsumenten är inte alltid medveten om 
att ett muntligt avtal är giltigt. År 2013 var hantverkstjänster det vanligaste 
problemet följt av köp av fordon och internet/telefoni. 

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att konsumentvägledningen via 
Vivamos fungerar väl. Detta styrks vid en avstämning med kommunens 
kundtjänst som uppger att kommuninvånarna tycks nöjda med att hänvisas 
till Vivamos. Varken kommunens kundtjänst eller förvaltningen har noterat 
några ldagomål på verksamheten. 

Beslutsunderlag 
- Rapport från Vivamos, SN 2015.109. 

Beslut 

l. Socialnämnden godkänner rapporten angående konsumentvägledning 
och lägger denna till handlingarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.210 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-28 

SN 2015/7 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från socialnämnden till 
förvaltningschef 

Sammanfattning 
I kommunen är de fortroendevalda arbetsgivare och dätigenom även huvud
ansvariga for en god arbetsmiljö. 

De fortroendevalda i varje nämnd med verksamhetsansvar ska se till att det 
finns fotutsättningar for att arbetsmiljölagen och andra lagar foljs . Själva 
arbetsmiljöarbetet måste dock i praktiken skötas av medarbetarna i det dagliga 
arbetet och i utvecklingen av verksamheten. De förtroendevalda ska därfår se 
till att chefer får ett väldefinierat uppdrag med befogenheter, resurser och 
kunskaper att driva en bra verksamhet med tillfredställande arbetsmiljövillkor. 

Ansvaret slås också fast i nämndens reglemente, vilket har antagits av 
kommunfullmäktige. En av nämnduppgifterna är att se till att forvaltnings
chefen får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). En annan är 
att tillse att forvaltningschefen får rätt att fordela uppgifter så långt ut i 
organisationen, att SAM kan drivas effektivt på arbetsplatserna. 

Genom delegation från nämnderna får chefer det praktiska uppdraget med 
befogenheter, resurser och kunskaper att bedriva en bra verksamhet med 
tillfredsställande arbetsmiljö, så att man bland annat forebygger risker och 
rättar till brister. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-19, nr SN 2015.137 

- Fördelnings av arbetsmiljöuppgifter, nr 2015.42 
- Arbetsmiljöpolicy 

Rehabiliteringspolicy 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att fordela arbetsmiljöuppgifter till forvaltnings
chefen enligt forvaltningens forslag. 

Beslut expedieras till: 
Förvaltningschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.212 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-28 

SN 2015/9 

Yttrande över protokoll fört vid uppföljande inspektion av individ
och familjeomsorgen 

IVO, Dm 8.5- 9668/2014-6 

Sammanfattning 
IVO, Inspektionen for vård och omsorg meddelar Håbo kommun om kommuni
cering av underlag for beslut avseende genomfordinspektion gällande handlägg
ningen av barn och ungdomsärenden. Håbo kommun bereds möjlighet att yttra 
sig över innehållet i inspektionsprotokoll samt granskningsmallar. 

Utöver synpunkter på protokollet önskar IVO också få svar på frågorna: 

Har Håbo kommun ett ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete som 
beskriver processer, aktiviteter och eventuella rutiner? 

Om då detta ledningssystem styr socialtjänstens handläggning av ärenden 
rörande barn och unga? 

Avdelningscheffor verksamheten Stöd till familjer, barn och unga Yvonne 
Sturesson-Ljungblad svarar dels på frågorna samt lämnar synpunkter på 
protokollet. 

Svar och synpunkter framgår i yttrande, daterad 2015-01-12. 

Beslutsunderlag 
- Yttrande, tjänsteskrivelse daterad 2015-01-12, m SN 2015.53 

Meddelande om kommunicering av beslutsunderlag, m SN 2014.3348 
Protokoll fort vid uppfoljande inspektion, SN 2014.3348. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-12 som 
sitt yttrande till Inspektionen får vård- och omsorg. 

Beslut expedieras till: 
Inspektionen for vård och omsorg, IVO, Box 423,70148 ÖREBRO 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.213 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 12 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-28 

SN 2015/1 

Redovisning av anmälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till fårvaltningen och som kan vara av intresse får 
ledamöterna i socialnämnden. Handlingar enligt förteckning kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Förteckning över anmälningsärenden, nr 2015.139. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar redovisade handlingar och lägger fårteclmingen 
till akten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.226 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-28 

SN 2014/40 

Sammanträdesplan för socialnämnden år 2015 

Ordforande foreslår ändring av två sammanträdestider under år 2015, dels 
i april och dels i september. Tiden for sammanträdet Idoekan 15:00 är 
o forändrat 

• Från onsdag den 29 april till istället tisdag den 28 april. 

• Från onsdag den 30 september till istället tisdag den 29 september. 

Beslutsunderlag 
- Tjänstesklivelse, daterad 2015-01-22, nr SN 2015.168. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att ändra sammanträdestiderna i april och 
september enligt ordforandes forslag. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Berörda inom socialforvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.230 
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