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§ 40 Riktlinjer för flyktingmottagande i Håbo kommun 

§ 41 Delårsuppföljning 31 mars 2012 Socialnämnden 

§ 42 Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap l § SoL 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-04-24 

SocialMmnden 

JUSTERARE 

SN §40 SN 2012/20 

Riktlinjer för flyktingmottagande i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Håbo kommun har sedan 2009-09-08 en överenskommelse med Migrationsverket 
om att årligen ta emot 20 flyktingar och andra skyddsbehövande. Länsstyrelsen har 
sedan år 2010 övertagit ansvaret för överenskommelsen som fortfarande gäller. 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-23 § 84 att: ''förslag till riktlinjer för 
jlyktingmottagande där ansvars- och kostnadsfordelning mellan berörda 
nämnderframgår, ska redovisas av styrgruppenför beslut i kommunstyrelsen" 

Det finns olika styrdokument för flyktingmottagandet i kommunen. I Uppsala län 
har kommunerna, landstinget, arbetsförmedlingen och övriga berörda myndigheter 
teclmat en regional överenskommelse för arbetet med integration och etablering. En 
överenskommelse för lokal samverkan mellan arbetsförmedlingen och Håbo 
kommun är också fårdigutformad. 

Inom socialnämnden finns riktlinjer för den tidigare introduktionsersättningen och 
efter etableringsförordningen finns målgruppen inkluderade i socialnämndens 
riktlinjer för ekonomiskt bistånd. På verksamhetsnivå, inom myndighetsenheten, 
har flyktingmottagningen mål och aktiviteter som sätts upp årligen. 

Flyktingmottagandet är en kommunal verksamhet som oavsett vilken nämnd den 
organiseras inunder, är beroende av, samt inverkar på, såväl andra nämnder som 
samhället i övrigt. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för flyktingmottagande i Håbo kommun, daterad 2012-04-04, nr 
2012.622. Bilagor för kännedom: dels överenskommelse för lokal samverkan i 
etablering av vissa nyanlända invandrare (arbetsmaterialfram tills underteck
nande) och dels regional överenskommelse för arbete med integration och 
etablering i Uppsala län. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer för 
flyktingmottagande i Håbo kommun, daterade 2012-04-04, att gälla från och 
med 2012-06-11 och tills vidare. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut expedieras till: 
Kormnunstyrelsen 
Bildningsförvaltningen 
Skolförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-24 

Socialnamnden 

SN § 41 SN 2012/4 

Delårsuppföljning 31 mars 2012, Socialnämnden 

Sammanfattning 
I förvaltningens delårsuppföljning per den 31 mars är det prognostiserade 
underskottet 3 122 tkr. 

Förvaltningens underskott finns framför allt inom följande områden: 

• Minskade momsintäkter för lägenheter, -1 300 tkr. 
• Hemtjänst, -2 586 tkr 
• Färdtjänst, -800 tkr 
• Institutionsvård, vuxna, -1 500 tkr 

Prognostiserade överskott finns särskilt inom följande verksamheter: 

• Institutionsvård, barn och unga, + I 500 tkr 
• Försörjningsstöd, +500 tkr 
• Arbetsmarknadsåtgärder, +400 tkr 

Förvaltningens bedömning 
Det prognostiserade underskottet innebär att åtgärder behöver vidtas för att 
minska avvikelsen mot budget. 

Många av förvaltningens verksamheter är lagstyrda och en del av de mer 
frivilliga verksamheterna är av den arten att en indragning eller minskning 
av dessa riskerar att påverka kostnaderna negativt på andra håll. 

Det gäller till exempel för stöd- och behandlingsenheten, dagverksam
heterna och verksamheten på Biskops-Arnö, varför det inte föreslås några 
besparingar inom dessa områden. 

Förvaltningen föreslår istället följande åtgärder: 

• Beslut om ändrade tidsschabloner i hemtjänsten (nämnd i juni), 150 tkr. 

• Enhetschef, myndighetsenheten, vakanshålles i 2 månader, 100 tkr 

• Arbetsmarknadstjänster köps inte från Svensk KommunTjänst AB från 
den 1 augusti 2012, 350 tkr 

• Verksamheterna ska vara restriktiva med att använda timvikarier vid 
sjukdom och annan korttidsfrånvaro och möjligheten till omdisponer
ingar i den egna verksamheten ska alltid övervägas, 100 tkr 

• En genomgående mycket restriktiv hållning i hela verksamheten vad 
gäller kurser, konferenser, inköp med mera, 100 tkr 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1076 
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Datum 

KOMMUN 2012-04-24 

Socialnamnden 

JUSTERARE 

SN § 41 SN 2012/4 

Beslutsunderlag 
- Delårsuppföljning per den 3 1  mars 2012, daterad 2012-04-24. 

Beslut 

l. Socialnämnden uppdrar till socialförvaltningen att genomfåra de före
slagna besparingarna samt återkomma till nämnden med månadsvisa 
uppföljningar av förvaltningens budget. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-24 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 42 SN 2010/85 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1§ SoL 

Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om be
viljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte har verkställts senast tre mån
ader efter beslut. Socialnänmden ska också på motsvarande sätt rapportera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader från 
avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gyrmande biståndsbeslut inom tre månader 
kan Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen 
tilldöms ett vite, så kallad avgift enligt 16 kap 6 a § SoL, från tiotusen 
kronor och upp till maximalt en miljon kronor. 

Lägesrapport per 2012-03-31 

Håbo kommun har tretton beslut, äldre än tre månader, som inte hade verk
ställts per den 31 mars 2012, vilket har rapporterats in till Socialstyrelsen 
2012-04-05. 

Fem (5) beslut avser bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Två av dem gäller perma
nent bostad enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL. Tre (3) gäller kontaktperson 
där samtliga, dock av olika skäl, själva valt att avvakta med verkställighet. 

Sex (6) beslut avser bostad med särskild service för vuxna eller arman sär
skilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 stycket LSS. Fyra av dem har 
dock uppgett att de avvaktar nytt gruppboende i Håbo kommun och dessför
irman inte önskar bli erbjuden annan verkställighet. Av sanrma fyra personer 
har en även meddelat att hon eventuellt kommer att återta sin ansökan efter 
en prövotid av insats med boendestöd enligt SoL i eget boende. En av de 
övriga kommer eventuellt att få sitt beslut verkställt utanför kommunen. 

Det äldsta beslutet om särskilt boende enligt SoL är från augusti 2011 och 
det äldsta beslutet om bostad med särskild service enligt LSS är fattat i juni 
2009. 

Ytterligare fyra (4) beslut är inrapporterade till socialstyrelsen, eftersom de 
rör personer som i tidigare rapporter beskrivits ha ej verkställda beslut. 
Under senaste tremånadersperioden har dock besluten antingen verkställts 
eller personen avlidit. 

Socialförvaltningens kommentar 
I en rättssäker myndighetsutövning ska den enskilde medborgaren få 
beviljat bistånd verkställt inom skälig tid. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-24 

Socialnämnden 

SN § 42 SN 2010/85 

Socialstyrelsen har i ett flertal ärenden begärt in yttranden, samt övervägt att 
ansöka hos förvaltningsrätten om vite. Hittills har dock alla yttranden resul
terat i att Socialstyrelsen valt att inte gå vidare till förvaltningsrätten, men 
flera ytterligare yttranden är nu begärda. 

Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det, liksom tidigare, 
främst är biståndsbeslut som avser boende (oavsett SoL eller LSS) som 
riskerar att inte verkställas inom rimlig tid. Vad gäller särskilt boende för 
äldre förväntas det pågående byggnadsprojektet inom kommunen att 
avhjälpa det problemet. Inom LSS kan problemet dock uppstå på nytt kort 
tid efter fårdigställandet av nytt boende enligt LSS. Projektering för 
ytterligare bostäder med särskild service enligt LS S är därför en viktig del 
av förvaltningens verksamhetsanalys för 2013 -2015. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-05, nr SN 2012.955. 

Beslut 

1. Socialnänmden beslutar att överlämna rapport över ej verkställda 
gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kommunfull
mäktige och kommunfullmäktiges revisorer. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JU§.I.E.BARE 
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HÅ BO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-24 

Socialnämnden 

SN §43 SN 2012/17 

Yttrande över revisionsrapport rörande granskning av verksamhet 
som utförs av Svensk KommunTjänst AB på uppdrag av Håbo 
kommun 

Sammanfattning 
På uppdrag av kommunfullmäktiges revisorer har PwC granskat verksamheten 
vid Svensk KommunTjänst AB. Granskningens uppdrag var att besvara om 
verksamheten som Svensk KommunTjänst AB utför på uppdrag av Håbo 
kommun bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

De sammanfattande slutsatserna är att verksamheten har utvecklats i positiv 
riktning sedan Svensk KommunTjänst AB tog över verksamheten. 

Ur ekonomisk synvinkel har kommunens nettokostnader minskat och de kund
undersökningar som gjorts indikerar att verksamheten generellt får goda om
dömen. Sedan verksamheten togs över av Svensk KommunTjänst AB har det 
också skett en markant ökning av antalet personer som går vidare till arbete 
eller studier. 

Revisorernas bedömning är också att socialförvaltningen har ett genomarbetat 
system för uppföljning av verksamheten. Ett problemområde som konstateras 
är att det finns ett behov av att verksamheten kan ligga online i verksamhets
systemet Treserva, vilket skulle underlätta informationsöverförande. 

Socialförvaltningens synpunkter framgår i tjänsteskrivelse daterad 2012-04-05 
som överlämnas till socialnämnden som svar på revisorernas granskning 
rörande verksamhet som utförs av Svensk KommunTjänst AB på uppdrag av 
Håbo kommun 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport, daterad 2012-03-20, nr SN 2012.862. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-05, nr SN 2012.952. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att yttra sig till kommunfullmäktiges revisorer i 
enlighet med socialförvaltningens tjänsteslaivelse daterad 2012-04-05. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
Svensk KommunTjänst AB, Kairnarvägen 5,7 463 1  Bålsta 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,1078 
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