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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 

2015-03-25 

2015-04-02 Anslaget tas ned efter 2015-04-24 

Socialförvaltningens kansli, Håbo kommun 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 30 Godkännande av dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

§ 31 Ansökan om medverkan i barn- och utbildningsfårvaltningens projekt - Hitta vägen 

§ 32 Nulägesrapport får projektet språk- och samhällsguider 

§ 33 Riktliruer gällande vuxna med missbruk- och beroendeproblem 

§ 34 Redovisning av anmälningsärenden 

§ 35 Månadsuppfåljning/budgetuppfåljning februa1i 2015 

§ 36 Redovisning av delegationsbeslut samt inkomna domar 

§ 37 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL om fmisatt vård 

§ 38 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL om fmisatt vård 

§ 39 Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL om fmisatt vård 

§ 40 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 

§ 41 Ansökan om bistånd enligt 4 kap. l § SoL i form av hyra till utslussningslägenhet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 30 

Godkännande av dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

Dagordningen kompletteras med ärendet månadsuppföljning 
/budgetuppföljning får febmari 2015. 

Ärende nummer 12 i dagordningen, gällande begränsning av umgänge 
utgår. 

Beslut 

l . Socialnämnden beslutar att godkäm1a dagordningen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.661 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

SN 2015/19 

Ansökan om medverkan i barn- och utbildningsförvaltningens 
projekt - Hitta vägen 

Sammanfattning 
Inom Europeiska Socialfonden (ESF) finns år 2015 möjlighet att söka 
projektmedeL Projekten ska fårebygga att ungdomar avslutar gymnasiet 
utan fullfå1jd utbildning. För ungdomar som redan har hoppat av gymnasiet 
ska insatser erbjudas får att återgå i studier eller nå arbetsmarknaden. 
Målgruppen är ungdomar i åldrama 15 till 24 år. 

Bam- och utbildningsfårvaltningen kommer söka projektmedel får att 
bed1iva projektet Hitta vägen- Håbo. Syftet med projektet är att en 
ungdomscoach ska anställas inom barn- och utbildningsfårvaltningen. 
Coachen ska ansvara får aktivitetsansvaret inom gymnasieskolan. I 
uppdraget ingår även att arbeta uppsökande och förebyggande med elever 
som lisleerar att avsluta studier i fårtid. Ungdomscoachen kommer finnas 
levar efter projektets slut. Beslut från ESF om projektmedel väntas 
sommaren2015. 

Projektet kommer även fokusera på fårbättrad och fårdjupad samverkan 
mellan myndigheter. Detta får att använda tillgängliga resurser mer effektivt 
kring de ungdomar som projektet berör. 
Medverkande aktörer är barn- och utbildningsfårval mingen (projektägare ), 
socialfårvaltningen, avdelningen får Kultur och livsmiljö, Håbo Marknad, 
Försäkringskassan och Arbetsfånnedlingen. 

Förvaltningens bedömning 
Socialfårvaltningen bedömer att det är av stor vikt att medverka i bam- och 
utbildningsfårvaltningens projekt. Genom samverkan mellan 
fårvaltningarnas verksamheter skapas bättre fårutsättningar får att rätt 
insatser och resurser erbjuds individer som tillhör målgruppen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-06, nr SN 2015.502 

Projektbeslaivning SN2015/19 nr2015.510 
- Projektbudget SN2015/19 nr2015.511 

Beslut 

l . Socialnämnden beslutar att socialfårvaltningen medverkar i barn- och 
utbildningsfårvaltningens projekt Hitta Vägen- Håbo 

Beslut expedieras till: 
Barn- och utbildningsfårvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.662 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

SN 2015/12 

Nu lägesrapport för projektet språk- och samhällsguider 

Sammanfattning 
Håbo kommun har överenskommelse med Migrationsverket om mottagande 
av nyanlända flyktingar samt ensamkommande flyktingbarn. Under år 2015 
ska projektet språk- och samhällsguider erbjudas till nyanlända flyktingar. 
Det är en möjlighet att knyta sociala kontakter, lära sig mer om det lokala 
samhället, praktisera svenska språket, praktisera fritidsintressen och delta i 
fåreningsliv. 

Sedan starten i december 2014 har projektet marknadsförts i lokala medier 
och bjudits in till ett öppet informationsmöte där medborgare, föreningar 
och politiker deltagit. Projektet är nu i fullgång och flera frivilliga är 
matchade. 

Nulägesrapporten beskriver starten, vad som är gjort och vad som är 
planerat framöver. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-12, nr SN 2015 .551 

- Nulägesrapport 2015-03-12, SN nr 2015.477 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten 

Beslut expedieras till: 
Barn och utbildningsnämnden får käm1edom 
Fl yktingsamordnaren 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.663 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

SN 2015/18 

Riktlinjer gällande vuxna med missbruk- och beroendeproblem 

Sammanfattning 
Den nya riktlinjen får Håbo kommun är anpassad dels efter Socialstyrelsens 
preliminära uppdaterade versionav - Nationell riktlinje för missbruks- och 
beroendevård - framtagen år 2014 och dels på de nya reglerna från l januari 
2015 om dokumentation och handläggning inom socialtjänsten (SOSFS 2014:5) . 

Socialstyrelsens preliminära version 2014 är en uppdaterad version av -
Nationella riktlinjen för missbruks- och beroendevård fi•ån år 2007. 

Förvaltningens bedömning 
Syftet med riktlinjen är att ge socialförvaltningen vägledning och rekommen
dationer inför beslut på såväl grupp- som individnivå. Det är viktigt att social
förvaltningen kan erbjuda ett varierat och brett utbud av insatser som i varje 
enskilt fall måste anpassas till individens fårutsättningar och önskemål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-12, nr SN 2015.540. 

- Riktlinje, daterad 2015-02-26, nr SN 2015.434. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkäm1a nya riktlinjer får vuxna med bero
ende- och missbruksproblem i Håbo kommun. 

2. Socialnämnden beslutar att riktlinjen gäller från och med 2015-04-01 
och tills vidare, dock max 4 år. 

Beslut expedieras till: 
Avdelningschef och enhetscheffår Stöd till vuxna 
Avdelningschef och enhetschef får Stöd till familj, barn och tmga 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.665 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 34 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

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 
ledamötema i socialnämnden. Handlingar enligt förteckning kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivesle, daterad 2015-03-16, m SN 2015.577 

- Fö1ieckning över anmälningsärenden, m 2015.577. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar redovisad handling och lägger fårteckningen till 
akten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.671 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-25 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 35 SN 2015/2 

Månadsuppföljning/budgetuppföljning februari 2015 

Sammanfattning 
Förvaltningens budgetuppfåljning per februari har ett prognosticerat noll 
resultat vid årets slut. Det beror framför allt på att kostnaderna får 
placeringar på barn- och lmgdomssidan samt av vuxna missbrukare verkar 
bli lägre än år 2014, 

Ett visst mått av osäkerhet fi1ms naturligtvis i prognosen då det är tidigt på 
året och det finns en 1isk att det kan inträffa händelser som i nuläget inte kan 
fårutses . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-25, nr SN 2015.644 

- Månadsuppfåljningper februari , nr SN 2015.644 

Beslut 

l. Socia1nänmden beslutar att godkänna fårvaltningens månadsuppfå1jning 
per februari år 2015 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

cAt l '~l ,J 
Nr 2015,672 
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