SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-01-28

Socialnämnden

Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta

Tid och plats
Beslutande

Eva Staake (S), ordförande, § 9 meddelar delikatessjäv
Carina Lund (M), vice ordfårande, frånvarande
Gunilla Gustavsson (S), § 9 tillfårordnad ordfårande
Per-OlofThorsbeck (S)
Marie Nordberg (MP)
F arid Chibout (Båp)
Liselotte Grahn Elg (M), frånvarande
Bo Johnson (M)
Håkan Welin (FP)

Ledamöter

Övriga närvarande

Ersättare

Ingrid Andersson (S)
Ulrika Wallin (MP), frånvarande
Laila Svemdal (V)
Bertil Brifors (M), tjänstgörande ersättare
Bernt Sahlberg (C), frånvarande

Tjänstemän

Thomas Brandell, socialchef
Lena Fettig, nämndsekreterare

Justering

Justerare

Bo Johnson (M)

Tid och plats

Kl. 2014-02-03, Socialförvaltningens kansli

Justerade paragrafer
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Gunilla Gustavsson (S), § 9

rQ HÅBO

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

" - ' KOMMUN

2014-01-28

Datum

Socialnamnden

Innehållsförteckning

§2

Ändra dag och tid får sammanträde

§3

Meddelande om jäv och val av ordförande§ 9

§4

Infmmation från Socialchef

§5

Sveriges bästa socialtjänst

§6

Rapport och sammanställning angående konsumentvägledning fOr år 2013

§7

Överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård

§8

Avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn år 2014

§9

Förutsättningar att driva ett eget HVB-boende på Biskops-Arnö for
ensamkommande flyktingbarn

§ lO

Redovisning av anmälningsärenden

§ Il

Redovisning av delegationsbeslut
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UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

f"l1 HÅBO

Datum

_,KOMMUN

2014-01-28

Socialnämnden

SN § 2

SN 2010/100

Ändra dag och tid för sammanträde
I samtycke med socialnämndens arbetsutskott, fareslår ordforande till nämnden
att nämndssammanträdet i febmari flyttas från den 25 febmari 2014 till istället
den 26 febmari 2014, med stmt klockan 14:00.
Beslut

l. Socialnämnden beslutm· att nämndssammanträdet flyttas till den 26 februari
2014, klockan 14:00.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.246

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-01-28

Socialnämnden

SN § 3

SN 2012/26

Meddelande om jäv och val av ordförande
Ordfårande Eva Staake (S) meddelar att hon inte närvarar vid nänmdens
behandling och beslut i ärendet om- Förutsättningar att driva ett eget
HVB-boende på Biskops-Arnö för ensamkommande flyktingbarn-med
anledning av delikatessjäv.
Eva Staake föreslår därför Gunilla Gustavsson som ordfårande under
ärendets behandling och beslut.

Beslut
l. Socialnänmden beslutar att Gunilla Gustavsson (S) träder in som
ordförande under ärendets behandling och beslut.

JUSTERARE
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EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.247

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-01-28

Socialnämnden

SN§4

Information från socialchef

•

Bokslutet för år 2013 är nu klart och socialförvaltningen gör ett underskott på 8 755 miljoner kronor. Socialchefredogör muntligt varje
verksamhet. Förvaltningen och nämnden måste nu bötja fundera över
besparingar för år 2014. Besparingar behöver göras i storleksordningen
5 miljoner kronor.

•

Tjänsten som avdelningschef till verksamheten Stöd till äldre är nu
tillsatt med Raija Honkanen.

•

Marie Silen-Munk:hammar, enhetschef på äldreboendet Pornona har
sagt upp sig och kommer att sluta den 7 april2014.

•

Intervjuer ska nu påbötjas avseende tjänsten som avdelningscheftill
verksamheten Stöd till funktionsnedsatta.

•

Rekryteringar, vuxenpolare till Bålstapolarna är nu klart.

•

Mej! från Brottsoffetjouren Uppsala-Knivsta med information om:
Avtal
Besöka Håbo för att möta kommuninvånarna i centrum på
Internationella brottsofferdagen 22 februari
Nytt förslag till namn- Brottsoffetjouren Uppsala-Knivsta-Håbo

•

Mej! från Synskadades Riksförbund Uppsala län med uppmaning om att
länets kommuner avbryter allt samarbete med KommunLex. Detta utifrån Kalla faktas avslöjande av attityder mot personer med funktionsnedsättning.
Socialchef svarar att förvaltningennoga kommer att överväga av
vem vi köper föreläsningar och kurser av. Socialchef svarar också
att både tjänstemän och politiker arbetar mycket med etik och värdegrundsfrågor. Ett arbete som pågår hela tiden.

Beslut

l. Socialnämnden tackar för informationen.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.248

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-01-28

Socialnämnden

SN § 5

SN 2011/12

Sveriges bästa socialtjänst
Efter senaste debatten om trygghetslarm föreslår Ingrid Andersson (S) att
förvaltningen, både i Bålsta Upplands-Bro Bladet och på kommunens
hemsida informerar om förvaltningens trygghetslarm som används i hemtjänsten.
Socialchef informerar om resultatet av den servicemätning avseende telefon och e-post som gjorts under hösten år 2013 inom ramen för KKiK,
Kommunernas Kvalitet i Korthet. Noterbart är att socialförvaltningen har
fått goda resultat. Rapporten delges till nänmden via e-post.
Beslut

l. Socialnämnden beslutar om att i dels Bålsta Upplands-Bro Bladet samt
på kommunens hemsida informera om socialtjänstens tlygghetslarm.
Beslut expedieras till:
Enhetschef, Hemtjänst

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr2014.257

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-01-28

Socialnämnden

SN § 6

SN 2013/16

Rapport och sammanställning angående konsumentvägledning
för år 2013
Sammanfattning

Håbo kommun köper konsumentvägledning av företaget Vivamos sedan år
2010. Vägledning erbjuds per telefon och mej l. Vägledningen har hållit
öppet varje vecka under året utom vecka 28.
Flest ärenden under år 2013 har rört hantverkstjänster och därefter kom
frågor kring fordon och sedan telefoni och Internet. Telefonförsäljning är ett
återkommande problem och konsumenten är inte alltid medveten om att ett
muntligt avtal är giltigt.
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. V arken kommunens kundtjänst eller förvaltningen har noterat
några klagomål på verksamheten.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-14, m SN 2014.102.
Rapport från Vivamos, m SN 2014.103.

Beslut

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

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr2014.259

l"ll HÅBO

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

"-'KOMMUN

2014-01-28

Socialnämnden

SN § 7

SN 2013/33

Överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälsooch sjukvård
Sammanfattning

Ett förslag till överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende
hälso- och sjukvård har tagits fram. Syftet med överenskommelsen är att
ange ambitionen för samverkan, tydliggöra samverkansstrukturen samt
tydliggöra kommunernas och landstingets ansvar för hälso- och sjukvård på
en övergripande nivå.
Samverkansdokument som ytterligare f61tydligar hälso- och sjukvårdsansvaret finns samlade som riktlinjer och rutiner i den gemensaunna
kvalitetshandboken Vård i samverkan (ViS), som samtliga anställda inom
landstinget och kommunerna har tillgång till.
Tjänstemannaberedningen för kommuner och landsting, TKL, godkände
Överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och
sjukvård vid mötet den 15 november 2013, får vidare beredning/beslut till
respektive organisations nämnd/styrelse.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-15, nr SN 2014.106.
Överenskommelse om samverkan, 2014-2016, SN m 2013.2937.

Beslut

l. Socialnänmden beslutar att godkänna överenskommelsen om samverkan
i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård, åren 2014-2016.
Beslut expedieras till:

Regionförbundet Uppsala län
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.260

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-01-28

Socialnämnden

SN § 8

SN 2014/5

Nytt avtal om mottagande av ensamkommande flykting barn,
blandade platser
Sammanfattning
Håbo kommun har idag avtal om mottagande av tre (3) platser för asylsökande bam/ungdomar och fYra (4) platser för barn/ungdomar som fått
permanent uppehållstillstånd, så kallade PUT -platser.

För placering av våra ensamkommande flyktingbam har Håbo kommun
idag ett avtal med Aleris, ett hem får vård eller boende i Gottröra i Nortiälje
kommun.
Förändrad lagstiftningfrån och med l januari 2014
Från och med l januari 2014 har Migrationsverket rätt att anvisa ensamkommande barn till den kornmun verket finner lämplig. En tvingande
anvisning går inte att överklaga.
För år 2014 anser Migrationsverket att Håbo kommun ska ha ett avtal om
mottagande av sju (7) asylsökande barn/ungdomar.
Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningens uppfattning är att Håbo kommun bör teckna ett avtal
om mottagande av sju asylsökande bmn/ungdomar i enlighet med det
nyckeltal som Migrationsverket slagit fast. Fördelen med att hålla sig till
detta tal är att man då kan utgå ifi·ån att kommunen inte kommer att få några
tvingande anvisningar. Det är en stor fördel vad gäller rnöjlighetema att
planera verksamheten både vad gäller socialtjänstens arbete och barnenlungdornarnas skolgång. Den praktiska fördelen med att även ha ett avtal om
PUT-plats är att ersättning ges, även om platsen inte är belagd.

För att Håbo kommun ska kunna möta ett utökat mottagande behöver
socialförvaltningen planera får:
• förutsättningar att öppna ett eget HVB-hern i kommunal regi vid
Biskops-Amö folkhögskola. Där det finns möjlighet att ta emot fyra
asylsökande och samtidigt ha fyra boende på PUT-platser.
• att när avtalet med Aleris löper 2015-12-15 planera för ny upphandling,
om kommunen väljer att fmisätta med att använda privata alternativ fdr
mottagandet.
• att förvaltningen vid behov tilldelas lägenheter så att ungdornar som fått
PUT-plats kan flytta ut från HVB-henm1en till träningsboende och
slutligen till egen bostad. Träningsboendet kan mycket väl delas med en
eller ett par andra flyktingungdornar.
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SlGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNlNG

Nr2014.261

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ITil
HÅBO
_,KOMMUN

Datum

2014-01-28

Socialnämnden

SN § 8

SN 2014/5

Ärendet finns mer utfdrligt beskrivet i tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-10.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-10, nr SN 2014.55.
Förslag till nytt avtal/överenskommelse om blandade platser.
För kännedom- Beslut § 9, 2014-01-28 med tillhörande tjänsteskrivelse.
Meddelande från Länsstyrelsen i Uppsala län, nr SN 2012.2607.
Nuvarande avtal, tecknat år 2011, Dnr SN 2010/5-2011.3355.
Beslut

l. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
att teckna avtal om mottagande av sju (7) asylsökande ensamkommande
barn/ungdomar får år 2014 och tills vidare.
2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
att teckna avtal om åtta (8) PUT -platser får ensamkommande barn/ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd för år 2014 och tillsvidare.
3. Socialnämnden beslutar att bifoga beslut§ 9 med tillhörande tjänsteskrivelse för kännedom till kommunstyrelsen, avseende uppdrag om att
utreda förutsättningar till att driva ett kommunalt HVB-boende på
Biskops-Amö för ensamkommande flykting barn.
Beslut expedieras till:

Kommunfullmäktige
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Nr2014.261

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum
2014-01-28

KOMMUN

Socialnämnden

SN 2012/26

SN § 9

Förutsättningar att driva ett kommunalt HVB-boende på
Biskops-Arnö för ensamkommande flyktingbarn
Anmälan av delikatessjäv
Ordförande Eva Staake (S) meddelar delikatessjäv och deltar inte i diskussion eller närvarar i beslut av § 9. Utsedd till ordforande for paragrafen är
Gunilla Gustavsson (S).
Sammanfattning
Håbo kommun har idag ett avtal om mottagande av tre (3) asylsökande
ensamkommande flyktingbarn mellan 15-17 år. Ungdomarna finns bland
annat på ett HVB-hem i Gottröra i Norrtälje kommun som drivs av Aleris.

Länsstyrelsen i Uppsala län och Migrationsverket förväntar for år 2014 att
Håbo kommun tecknar nytt avtal om utökat mottagande från (3) till sju (7)
asylsökande flyktingbam.
Sedan en tid tillbaka har förvaltningen for diskussioner med Biskops-Amö
Folkhögskola om att i deras fastighet med l O mm öppna ett HVB-boende.
Rummen är tänkt att fördelas med åtta rum till ungdomar, ett tum till
personalmm och ett rum till samtalsmm.
Ekonomi
För varje belagd plats erhåller Håbo kommun l 900 kronor per dygn. Det
blir på årsbasis 5 548 tkr. För en obelagd plats erhåller kommunen l 600
kronor per dygn. Med erfarenhet fi·ån verksamheten i Gottröra kan man med
fog anta att de obelagda dygnen kommer att vara högst l 00 per år vilket
innebär totala intäkter om 5 518 tkr.

Verksamheten går inte ihop finansiellt. Den enda post som kan reduceras är
hyreskostnaden. Om det inte är möjligt är alternativet att fiminsiera
underskottet med kommunala medel för driften av ett kommunalt boende.
Bernarmingen är utifrån fömtsättningen att det är två personal på kvällar och
dagtid helger och en personal på dagtid vardagar. Förvaltningen bedömer att
det inte är möjligt att ha fårre personal i verksamheten.
Sammanställt ser en budget för närvarande ut enligt följande:
Intäkter, statsbidrag
Hyra, 11 O 502 per månad
Personalkostnader 6,6 årsarbetare (inkl. föreståndare)
Middag på folkhögskolan 5 dagar/vecka
Övriga kostnader (bland annat tolkkostnade1; billeasing och livsmedel)
Summa

EXPEDIERAD

S!GNATUR

5 518 tkr
l 326 tkr
3 925 tkr
167 tkr
600 tkr
500 tkr

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr2014.262

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-01-28

Socialnämnden

SN § 9

SN 2012/26

Ärendebeskrivning

Socialchefredogör i tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-14 för ärendets
fördelar och nackdelar.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-14, nr SN 2014.101.
Socialnämndens beslut§ 135, daterad 2012-12-13

Beslut

l. Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att fmisätta arbetet
med att utreda fåmtsättningarna till att driva ett kommunalt boende för
ensamkommande flyktingbarn i samarbete med Biskops-Amö Folkhögskola och återrapportera till socialnämnden i febmari 2014.
Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen får kännedom (som bilaga till ärendet gällande nytt avtal för
mottagande av ensamkommande flykting barn, dnr SN 2014/5)
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Nr2014.262

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-01-28

Socialnämnden

SN § 10

SN 2014/1

Redovisning av anmälningsärenden
Sammanfattning

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

-

Fölteckning över anmälningsärenden, nr 2014.2907.73

Beslut

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

EXPEDIERAD

S!GNATUR

UTDRAGSBESTYRKN!NG

Nr 2014.272

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-01-28

Socialnämnden

SN 2014/1

SN § 11

Redovisning av delegationsbeslut

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med
vid sammanträdet.
Följande redovisas

Socialnämndens biståndsutskotts ordförande redogör muntligt till
socialnämnden om utskottets protokollförda myndighetsbeslut från
sannnanträdena 2013-12-09, 2013-12-17 och 2013-12-20.
Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda får perioden
2013-11-12-2013-12-09, avseende ensam kommande barn, flyktingar,
färdtjänst, familjerätt, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt
insatser, bistånd enligt LSS, LASS och SoL.
Beslut

l. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten är
delgivna.

EXPEDIERAD

S!GNATUR

UTDRAGSBESTYRKN!NG

Nr2014.273

