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Datum
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Tid och plats
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO
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JUSTERARE

6

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-04-01

Socialnämnden

SN § 27

Godkännande av dagordning

Ordförande föreslår att dagordningen kompletteras med följande ärenden:
•
•

Förslag till delegering av ärenden rörande social förtur i bostadskö.
Förrättning, information rörande deltagande i seminarium.

Beslut

l. Socialnämnden godkänner kompletteringen till dagording.

EXPEDIERAD

S!GNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.874

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-04-01

Socialnämnden

SN §28

Information
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, In~ne Eklöf, redogör och svarar på
frågor om:
•

Kvalitetsberättelse hälso- och sjukvård, nr SN 2014.29.

•

Patientsäkerhetsberättelse år 2013, nr SN 2014.213.

•

Årsrapport för avvikelser år 2013, nr SN 2014.96.

Irene redogör även att förvaltningen har ett påtagligt förbättringsområde för
år 2014. Det är att erbjuda brukare i ordinärt boende, som har rätt till intyg
för nödvändig tandvård, en kostnadsfri munhälsobedömning.
Detta är en mycket viktig fråga som förvaltningen måste prioritera under
året, eftersom en god munhälsa är en viktig förutsättning för en god livskvalitet.
Beslut

l. Socialnämnden tackar för informationen.

JUSTERARE

l
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EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr2014.875

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-04-01

Socialnämnden

SN § 29

Information från socialchef

.

Brottsofferjourens årsprotokoll för år 2013.
Dan Cramnell, Håbo kommun är invald till Brottsoffe1jourens styrelse.
Ny enhetschefLottie Thorspå Myndighetsenheten, vuxen började sin tjänst
den24 mars.
Ny enhetschef Asa Lundmark på Myndighetsenheten, barn och unga. Asa
kommer att börja sin tjänst den l juli.
Socialchef informerar från sitt deltagande i konferens som handlande om
kostnader i hemtjänsten.
Solängen, problem med handfatens kranar som släpper från sina fåsten.
Håbo kommun för en dialog med leverantören Cobab.
Beslut

l. Socialnämnden tackar för informationen.

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr2014.837

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-04-01

Socialnamnden

SN 2014/3

SN § 30

Budget, månadsuppföljning
Sammanfattning

Förvaltningens budget, månadsuppföljning per febmari 2014 pekar på ett
underskott vid årets slut om 3 209 tkr. Hänsyn är då inte taget till ett
eventuellt öppnade av äldreboendet Solängens tredje avdelning.
Underskotten finns framför allt inom institutionsplaceringar av barn och
unga och fårsörjningsstöd.
Ett arbete pågår för närvaranade med att analysera kostnadema inom
området försörjningsstöd som i prognosen för året redovisar ett underskott
om 2 250 tkr.
Utfallet av denna analys kommer att kunna redovisas i samband med
delårsbokslut per mars månad som redovisas till socialnänmden i maj.
I nuläget finns tecken som pekar på att vissa felbokföringar gör att de
bokförda kostnaderna för försörjningsstöd kan vara får höga då en del
utbetalningar eventuellt ska belasta projektet för flykting mottagande. Om
så är fallet kan det på månadsbasis röra sig om 50-100 tkr.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-01, m SN 2014.872.
Månadsuppföljning, daterad 2014-03-31, nr SN 2014.70.

Beslut

l. Socialnämnden noterar tillprotokollet att man tagit del av förvaltningens
budget, månadsuppföljning per februari år 2014.

JUSTERARE

6 i~Ji[

EXPEDIERAD

l

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.839

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-04-01

Socialnämnden

SN § 31

SN 2013/4

Tidigarelägga öppnandet av tredje avdelning på solängens
äldreboende
Sammanfattning

Socialnämnden beslutade 2014-02-26 §19om flera sparåtgärder för att få
budget i balans. Bland annat att senarelägga öppnandet av tredje avdelning
på äldreboendet Solängen, till den l oktober istället för som planerat till den
l september.
Åtgärden var ett led i den besparing som nämnden nödvändigtvis måste
genomföra för år 2014, för att klara budgeten för år 2014. Vid detta tillfälle
fanns två personer med demenssjukdom som fått beslut om särskilt boende.
De senaste veckors utveckling är nu, att det är åtta personer med demenssjukdom fått beslut om särsldlt boende samt elva personer utan demenssjukdom som är beviljade plats på särskilt boende.
Förvaltningens bedömning är att det finns ett statt behov av att tidigarelägga
öppnandet av tredje avdelning för demenssjuka på Solängen. Förvaltningen
föreslår därför att det tidigast kan bli aktuellt att öppna avdelningen den 26
maj.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-18, m 2014.702.

Beslut

l. Socialnämnden beslutar att tidigarelägga öppnandet av en tredje avdelning på äldreboendet Solängen och att öppnandet sker den 26 maj 2014.
Beslut expedieras till:

Enhetschef, Solängens äldreboende
Ekonomikontoret

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr2014.840

1"11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

"-'KOMMUN

2014-04-01

Socialnämnden

SN § 32

SN 2014/9

Yttrande över revisionsrapport- Användarundersökning av
verksam hetssystemet Treserva
Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunrevisorerna undersökt vad användarna
anser om sitt IT -verktyg Treserva, som är ett administrativt system för
kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om äldre och funktionshindrade,
samt individ- och familjeomsorg.
Undersökningen visar att det finns ungefår lika många nöjda som missnöjda
användare. En enkät har besvarats av 173 personer. Det är en brist att
svarsfrekvensen är okänd, eftersom man inte vet hur många enkäter som
skickats ut.
Förvaltningen kommer att förbättra användandet av Treserva genom att
vidta följande åtgärder:
•
•
•

Säkerställa att det finns kompetenta superanvändare i varje verksamhet.
Inventera det specifika utbildningsbehovet i vmje verksamhet.
Samverka med IT för att kartlägga om det finns tekniska brister som
behöver åtgärdas.

Överläggning

Nämnden anser samstämmigt att levaliten på rapporten är mycket undermålig
och därför förtjänar kritik. Nämnden diskuterar också att IT -avdelningen bör
ordna så att det finns en back-up för nuvarande systemförvaltare.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, yttrande, daterad 2014-03-19, nr 2014.724
Revisionsrapport, daterad 2014-02-05, nr 2014.413.

Beslut

l. Socialnänmden beslutar att yttra sig till kommunens revisorer i enlighet
med förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-19.
2. Socialnämnden beslutar att framföra till revisorerna att rapporten
Treserva - användarundersökning är undermålig.
3. Socialnämnden beslutar att förvaltningschefrar i uppdrag att föra dialog
med ansvarig, om att !T-avdelningen bör ordna så att en back-up finns
för nuvarande systemförvaltare på Treserva.
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr2014.851

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-04-01

Socialnämnden

SN § 33

SN 2014/15

Yttrande över remiss rörande energieffektiviseringsstrategi
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har i beslut 2013-11-25 § 194 remitterat förslag till
energieffektiviseringsstrategi till samtliga nämnder och bolag för yttrande.
Håbo kommuns miljöstrateg har arbetat fram ett förslag till energieffektiviseringsstrategi. Dokumentet som har form av ett styrdokument som avser tre
etapper. Målsättningen är att Håbo kommun fram till år 2020 ska minska sin
energianvändning för transporter med 20% jämfört med år 2009.
För socialnämndens del utpekas transporter inom verksamhetema som det
område som är särskilt aktuellt.
När det gäller transporter inom socialnämndens verksamhetsområde
förekommer de mesta transporterna inom äldreomsorgen och där framfår
allt inom hemsjukvård och hemtjänst.
Yttrandet i sin helhet fi·amgår i tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-18.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-18, nr 2014.722.
Kommunstyrelsens beslut, daterad 2013-11-25, nr 2013.3070.
Styrdokument, daterad 2013-10-31, dnr KS 20111187
Beslut

l. Socialnämnden beslutar att yttra sig över forslaget till energieffektiviseringsstrategi i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2014-03-18.
Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.852

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-04-01

Socialnamnden

SN § 34

SN 2014/16

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014
Sammanfattning
Begäran från Länsstyrelsen i Uppsala län om redovisning av verksamhet
med personligt ombud.
Ärendebeskrivning
Kommunema Enköping och Håbo har sedan många år en gemensam
verksamhet med personligt ombud. De personliga ombuden är anställda av
Enköpings kommun och finansieras dels av de båda kommunema och dels
av statsbidrag från Länsstyrelsen.

Innan beslut om fördelning av statsbidrag för år 2014 önskar Länsstyrelsen i
Uppsala län få del av redovisning samt sammanträdesprotokoll fi·ån dels
vård- och omsorgsnämnden i Enköping och dels socialnämnden i Håbo
avseende redovisning av verksamheten för år 2013. En sådan redovisning
har sammanställts av Enköpings kommun och biläggs ärendet.
Länsstyrelsen önskade redovisning senast den 15 januari 2014 men har
accepterat att få del av sammanträdesprotokoll senast den 15 april2014.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-18, nr SN 2014.719.
- Enköping kommuns redovisning, daterad 2014-01-14.
Beslut

l. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisning för år 2013 avseende
verksamheten med personligt ombud.
Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen Uppsala län
Enköpings kommun, Stefan Lundin
Håbo kommun, enhetschef, socialpsykiatrin

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.854

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-04-01

Socialnämnden

SN § 35

SN 2010/107

Redovisning av synpunkter i samband med årsbokslut 2013
Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2010-06-14, §54 reviderad policy för synpunktshantering. Syftet med synpunktshantering är att dels tydliggöra brister i den
kommunala servicen och kunna åtgärda dessa så att brukarna känner att de
står i fokus och dels att ta tillvara de kommuninvånare som har intresse av att
vara delaktiga i kommunens verksamhetsutveckling. Samt att kunna ge
politiken en återkoppling på vad våra kommuninvånare tycker och hur de
upplever kommunens service och åtaganden.
Rapporten sammanställer inkomna synpunkter, såsom förslag, beröm och
klagomål tillsammans med genomförda eller planerade åtgärder.
Två gånger per år ska rapportering ske till nämnden, dels i samband med
delårsbokslut och dels i samband med årsbokslut. Rapporten överlämnas
fOr delgivning och beslut till socialnämnden i samband med nämndens
sammanträde den l april2014.
Socialförvaltningen redovisar sin rapport, sammanställning for perioden
2013-01-01-2013-12-31 i anslutning till årsbokslutet år 2013.
Beslutsunderlag

-

Rapport, sammanställning fOr perioden 2013-01-01 - 2013-12-31.

Beslut

l. Socialnämnden noterar inkomna synpunkter och utförda åtgärder som
delgiven och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige.
Beslut expedieras till:

Kommunfullmäktige

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.855

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-04-01

Socialnämnden

SN 2014/1

SN § 36

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 sammanträdena 2014-02-25,2014-03-06,2014-03-20 samt 2014-03-24.
Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda för perioden
2014-01-20-2014-03-17, avseende ensam kommande barn, flyktingar,
fårdtjänst, 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

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.856

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-04-01

Socialnämnden

SN § 37

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

-

Förteckning över anmälningsärenden, nr 2014.716.

Beslut

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

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr2014.857

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-04-01

Socialnämnden

SN § 38

SN 2014/17

Redovisning av kvalitetsundersökning - Familjeteamet i Hå bo
kommun
Sammanfattning
Socialförvaltningen har nnder perioden 2013-10-14-2013-12 16 genomfort
en kvalitetsundersökning hos verksamheten Familjeteamets öppenvårdsenhet
i form av brukarundersökning. Frågomas inriktning till brukarna gällde
bemötande och upplevelse.

Samtliga besökare nnder den aktuella perioden har svarat, vilket ökar tillförlitligheten i undersölmingens resultat. Sammanfattningsvis kan förvaltningen
konstatera, dels att samtliga besökare är mycket nöjda med verksamheten och
dels att verksamheten fnngerar mycket väl.
Mer ingående sannnanställning och analys framgår i 1jänsteskrivelse, daterad
2014-03-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-19 m SN 2014.738.
Sammanställning fi·ågeformulär, daterad 2014-03-19, nr SN 2014.742.
Sannnanfattning och kommentarer, daterad 2014-03-19, nr SN 2014.742.
Beslut

l. Socialnämnden noterar till protokollet att redovisning av kvalitetsundersölmingen är delgiven.

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr2014.859
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-04-01

Socialnämnden

SN 2011112

SN § 39

Sveriges bästa socialtjänst

Landsting- Kommun, konferens 27 maj. Samverkan psykiatrin.
•

Håbo kommun är utsedd som gott exempel.

Beslut

l. Socialnämnden tackar för informationen.
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EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKN!NG

Nr2014.858

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-04-01

Socialnamnden

SN 2014/10

SN § 40

Anmälan enligt Lex Sarah tillinspektionen för vård och omsorg
Sammanfattning

Om missförhållandet i fråga är allvarligt ska det anmälas till inspektionen
för vård och omsorg enligt Kap. 14 § 3 Socia1\iänstlagen.
Den 25 april 2013 inkommer en rapport om missförhållanden. Rappolten är
inlämnad av Håbo kommuns drogterapeut Hennes uppfattning är att en
klient avlidit på grund av socialtjänstens, i detta fall, långa beslutsprocess
angående placering på behandlingshem.
Ärendet behandlades av socialnämnden 2013-09-03 § 74 (dm 2013/18).
Den bedömning som då gjordes, var att det inträffade inte var ett missförhållande enligt Lex Sarah.
Den 19 september 2013 inkommer ny anmälan i sannna ärende från socialsekreterare. Anmälaren har reagerat på hur ärendet har handlagts under tiden
2012-06-13-2013-03-01 och anför framför allt att kontakten med klienten
under denna tid har varit alltför gles, utifrån hur allvarligt personens missbruk var. Det anförs också att begreppet fi'ivillighet har getts alltför stor
betydelse i detta ärende med tanke på hur allvarligt personens missbruk var.
Den sannnantagna bedömningen är ett missförhållande i hanteringen av
detta ärende. Med tanke på att det var väl känt att personen hade svåra
missbruksproblem så borde en LVM-utredning ha inletts. Alternativt borde
arbetet för att hitta en frivillig placering varit mer aktivt.
Sammantaget anser förvaltningen att missförhållandet ska betraktas som
allvarligt och därför ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.
Ärendets hantering framgår i tjänsteskrivelse, rapport och utredning, daterad
2014-03-13.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, rappmt och utredning, daterad 2014-03-13, nr SN 2014.651.

Beslut

l. Socialnämnden noterar till protokollet att man tagit del av både rapport och
utredning rörande missförhållande enligt Lex Sarah.
2. Socialnänmden bedömer att det inträffade är ett allvarligt missförhållande
som ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.
Beslut expedieras till:

Inspektionen för vård och omsorg
Enhetschef Myndighetsenheten

JUSTERARE
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EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr2014.B68

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-04-01

Socialnämnden

SN § 41

SN 2014/7

Anmälan Lex Sarah
Sammanfattning

Den 17 september 2013 inkom tre Lex Sarah anmälningar från handläggare på
myndighetsenhetens vuxenenhet Samtliga anmälningar var anonyma i bemärkelsen att de inte gjorts av en enskild person utan av en grupp socialsekreterare.
I samtliga anmälningar saknades också namn på den person som anmälan avsåg.
Ärendebeskrivning

Anmälan Lex Sarah avser person som inte fått svar på sin ansökan om att få daglig
verksamhet på Misa, ett privat företag. Ansökan gjordes i april2013. Beslut
fattades först i september samma år. Anledning till detta, var att handläggaren
slutade och ärendet överlämnades då inte till annan handläggare. Det är en brist i
socialtjänstens tutiner som nu har åtgärdats genom att förvaltningen infört rutinen,
att innan en handläggare slutar så går dennes cheftillsammans med handläggaren
igenom samtliga ärenden.
I Lex Sarah saknas en definition på vad som ska anses utgöra ett missförhållande.
I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd uttrycks att det som rapporteras
enlig 14 kap 3 § SoL och 24 b§ andra stycket LSS "ska avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inne-burit ett hot mot eller har medfört
konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fYsiska eller psykiska hälsa"
Enligt propositionen ska det under alla omständigheter röra sig om påtagliga missfö"rhållanden eller klara, konkreta och icke alltför obetydliga eller avlägsna risker
för ett missförhållande.
Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning i det aktuella ärendet är att det har varit en tydlig brist i
förvaltningens rutiner men att det i det enskilda fallet inte utgör ett missförhållande
i den mening som avses i Lex Sarah då det hela tiden funnits en kontakt mellan den
aktuella personen och social~änsten.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-12, nr SN 2014.643.
Amnälan enligt Lex Sarah, nr SN 2014.201.

Beslut

l. Socialnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av rapport och
utredning rörande missförhållande enligt Lex Sarah och gör bedömningen att
den inträffade händelsen inte är ett missförhållande enligt Lex Sarah.
Beslut expedieras till:

Inspektionen för vård och omsorg
Enhetschef, Myndighetsenheten
EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.869

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-04-01

Socialnämnden
SN 2014/7

SN § 42

Anmälan Lex Sarah
Sammanfattning

Den 17 september 2013 inkom tre Lex Sarah anmälningar från handläggare på
myndighetsenhetens vuxenenhet Samtliga anmälningar var anonyma i bemärkelsen att de inte gjorts av en enskild person utan av en grupp socialsekreterare.
I samtliga anmälningar salenades också nanm på den person som anmälan avsåg.
Ärendebeskrivning

Ansökan om boendestöd inkommer den 13 juni 2013. Beslut om boendestöd fattas
först den 16 september 2013. Boendestödet gör sedan upprepade försök att komrna
i kontakt med klienten för att stmia insatsen. I bö1jan av november kom boendestödet igång. Det är inte acceptabelt att en klient får vänta i tre månader på ett
beslut om insats. Anledning till detta, var att handläggaren slutade och ärendet
överlärrmades då inte till annan handläggare. Det är en brist i socialtjänstens mtiner
som nu har åtgärdats genom att förvaltningen infört rutinen, att innan en handläggare slutar så går dennes cheftillsammans med handläggaren igenom samtliga
ärenden.
I Lex Sarah salenas en definition på vad som ska anses utgöra ett missförhållande.
I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd uttrycks att det som rapporteras
enlig 14 kap 3 § SoL och 24 b§ andra stycket LSS "ska avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inne-burit ett hot mot eller har medfort
konsekvenserför enskildas liv, säkerhet eller fYsiska eller psykiska hälsa"
Enligt propositionen ska det under alla omständigheter röra sig om påtagliga missförhållanden eller klara, konkreta och icke alltför obetydliga eller avlägsna risker
för ett missförhållande.
Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning i det aktuella ärendet är att det har varit en tydlig brist i
förvaltningens rutiner. Att insats försenas med cirka tre månader för att ett beslut
inte fattas måste anses utgöra ett missförhållande på det sätt som det beskrivs i
Lex Sarah. Dock bedöms missförhållande inte vara av så allvarlig mi att en
anmälan ska göras till Inspektionen för vård och omsorg.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-13, m SN 2014.649
Anmälan enligt Lex Sarah, m SN 2014.299

Beslut

l. Socialnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av rappmi och
utredning rörande missförhållande enligt Lex Sarah och gör bedömningen att
den inträffade händelsen är ett missförhållande men inte av allvarlig art.
Beslut expedieras till:

Inspektionen för vård och omsorg
Enhetschef, Myndighetsenheten
EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.899

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-04-01

Socialnamnden

SN §43

SN 2014/7

Anmälan Lex Sarah
Sammanfattning

Den 17 september 2013 inkom tre Lex Sarah anmälningar från handläggare på
myndighetsenhetens vuxenenhet Samtliga anmälningar var anonyma i bemärkelsen att de inte gjorts av en enskild person utan av en grupp socialsekreterare.
I samtliga anmälningar saknades också namn på den person som anmälan avsåg.
Ärendebeskrivning

Den 2 augusti 2013 inkommer en anmälan om tvångsvård enligt LVM, från
klientens far. Den 15 augusti fattar avdelningschef beslut om att inte inleda
utredning enligt LVM eftersom klienten är motiverad till frivillig vård. Den
7 januari hålls ett uppföljningsmöte.
I Lex Sarah saknas en definition på vad som ska anses utgöra ett missfOrhållande.
I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd uttrycks att det som rapporteras
enlig 14 kap 3 § SoL och 24 b §andra stycket LSS "ska avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inne-burit ett hot mot eller har medfört
konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa"
Enligt propositionen ska det under alla omständigheter röra sig om påtagliga missförhållanden eller klara, konkreta och icke alltfor obetydliga eller avlägsna risker
for ett missförhållande.
Förvaltningens bedömning

I det aktuella ärendet beslutades om frivilliga insatser i öppenvård fem dagar efter
anmälan om tvångsvård, LVM. Klienten i fråga var positiv till frivilliga insatser
och det var därför ett rimligt beslut att inte inleda en utredning enligt LVM.
Bedönmingen är att de insatser som vidtagits har varit rimliga och genomforts i
rimlig tid, varför handläggningen inte är att betrakta som ett missförhållande
enligt Lex Sarah.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-12, nr 2014.650.
Anmälan enligt Lex Sarah, nr SN 2014.300.

Beslut

l. Socialnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av rapport och
utredning rörande missförhållande enligt Lex Sarah och gör bedömningen att
den inträffade händelsen inte är ett missfårhållande enligt Lex Sarah.
Beslut expedieras till:

Inspektionen för vård och omsorg
Enhetschef, Myndighetsenheten
EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr 2014.900

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-04-01

Socialnämnden

SN §44

SN 2011/4

Delegering av ärenden rörande social förtur i bostadskö
Socialnämnden har möjlighet, att i särskilda fall, besluta om social förtur i
bostadskö till enskilda. Den möjligheten står inskriven i Håbo kommuns
ägardirektiv för Håbohus AB. Ägardirektiven (nr KS 2013.3505) är beslutad
av kommunfullmäktige 2014-02-24 § 111.
Socialnämnden har i de flesta ärenden, rörande enskilda, delegerat beslutanderätten till nämndens biståndsutskott
Förvaltningen föreslår därför att socialnämnden även delegerar ärenden
rörande social förtur i bostadskö till nämndens biståndsutskott.
Beslutsunderlag

-

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-01, nr SN 2014.870.
Ägardirektiv för Håbohus AB, daterad2013-12-04, dnr KS 2013/145.

Beslut

l. Socialnämnden beslutar att delegera ärenden rörande social förtur i
bostadskö till socialnämndens biståndsutskott
2. Socialnämnden beslutar att delegationen gäller från och med 2014-04-04
och tills vidare.
Beslut expedieras till:

HåbohusAB
Enhetschef, Myndighetsenheten

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr2014.901

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Datum

KOMMUN

2014-04-01

Socialnämnden

SN §45

SN 2011/20

Förrättning
Per-O lofThorsbeck (S) och Bo Johnson (M) informerar nämnden om sitt
deltagande på seminarium om bamrätt, anordnat av Barnombudsmannen i
Uppsala, BOiU. Dagens tema gällde barnrättsperspektivet i kommunala
beslutsprocesser.
Beslut

l. Socialnämnden tackar för infonnationen.
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EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr2014.906

