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HÅBO 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-10 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 75 

Samtal om brist på lägenheter i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Nämnden bjöd in Mats Nonband, VD för Håbohus AB, konnnunens 
kommunala bostadsföretag till samtal om behovet av lägenheter. 

Mats infmmerar dels om läget samt konnnunens behov av fler lägenheter 
och dels om planerade nybyggnationer. I dagsläget är det cidm l 00 
sökanden per lägenhet och att trycket är stort. 

Diskussioner förs även mellan Håbohus AB och socialförvaltningen om 
möjligheter till att införa konnnunal borgen för att på så sätt få större 
omsättning på konnnunens sociala lägenheter. 

Socialförvaltningen ska göra en översyn igen om vilka som idag disponerar 
sociallägenhet men som kan visa upp att dom klarar ett eget förstahands
kontrakt och Håbohus AB gör därefter en utvärdering utifrån dom krav som 
ställs på hyresgäster. 

Ett ökat behov kommer också vara för familjer som konnner på anhörig
invandring till konnnunens anvisade ensarnkonnnande flyktingbarn. 

Diskussion följer om det komplicerade och problematiska läget med för få 
lägenheter. 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar Mats Nonby för samtalsstunden. 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr2014.1642 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 76 

Information från socialchef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-10 

En kundenkätsundersölming har genomforts gällande fotvården. Enkäten 
lämnas i samband med kundens besök. Av 200 stycken enkäter har 69 
stycken svarat. Diskussion fårs om att levaliten har försämrats mot tidigare. 
Svarsfrekvensen är för liten för att man ska kunna göra någon utvärdering. 
Förvaltningen kommer därfor att göra ett nytt fårsök med ny enkät i höst. 

Socialforvaltningen har skickat ut informationsblad till polis, skolor och 
förskolor, rörande anmälningar om oro for barn. Dels har förvaltningen 
infotmerat om rutinen när en anmälan kommer in och dels om hur man på 
olika sätt kan kontakta social~änsten samt om öppettider,jomtider med mera. 

Socialforvaltningen har nu skrivit fram en plan för att i framtiden undvika 
stora personalsättningar. Planen är uppdelad i fem områden; Introduktion, 
mentor, uppföljningssamtal, medarbetaransvar och utbildning/studier. 

Ett familjeläger på Barnen Ö kommer att anordnas, där förvaltningens 
Familjeteam och Polarna kommer att medverka. 

Utvärdering är nu klar vad gäller sjuksköterskornas arbetsansvar med arbets
ledmjour. 

Företaget Sveco Strategy har på uppdrag gjort en utvärdering av nyttan med 
Samordningsförbundet i Uppsala län. Man har tittat på syfte, inriktning och 
mål. slutsatsen är att förbundet behöver en omstart, bland annat att lämna det 
projektimiktade upplägget och i stället gå in i mer fördjupad samverkan med 
långsiktiga lösningar. 

Socialforvaltningen får in fler anmälningar än tidigare gällande unga miss
brukare. Förvaltningen samarbetar med skola for att försöka stävja det ökande 
miss bruket. 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar för informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1643 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-10 

SN 2012/24 

Rapport för avvikelser under perioden januari till april år 2014 

Sammanfattning 
Inom vården ska varje avvikelse rapporteras. Medicinskt ansvarig sjuk
sköterskas uppgift är att sammanställa och följa upp avvikelser. Rapport om 
avvikelser ska lämnas till närm1den tre gånger per år. 

Antalet avvikelser är nästan samma som motsvarande period förra året. 
Fallavvikelserna svarar för cirka två tredjedelar och läkemedelsavvikelserna 
för cirka en tredjedel. Arbetet med att förbättra hanteringen av avvikelser i 
verksamhetssystemet Treserva fortsätter, liksom att fimm fmmer för att 
enhetmna ska lmm1a dra nytta av varandras erfarenheter i avvikelsearbetet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-22, m SN 2014.1454 

- Rapport avvikelser underjanuari till april år 2014, m SN 2014.1306 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkällila rappmien. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
A v delningschef för äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschefer för äldre och funktionsnedsatta 
Enhetchef för gruppbostad Sjövägen 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Attenda AB, Pornona hus 2, privat äldreboende 
Rindlags Allstäd & Eventservice, privat hemtjänst 
Gram1vård Sverige AB, privat hemtjänst 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr2014.1654 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-10 

SN 2014/25 

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 

Sammanfattning 
Kommunen är skyldig att se till att den hälso- och sjukvårds om bedrivs är 

av god kvalite. Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 
beskriver hur delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter får hanteras i 
Håbo kommun. Hälso- och sjukvårdspersonalen får endast delegera en 
arbetsuppgift när det är förenlig1 med god vård. 

Reviderad riktlinje daterad 2014-05-16 ersätter tidigare riktlinjer: 

• Riktlinje för delegering av medicinska uppgifter enligt SOSFS 1997:14, 
daterad 2009-02-20. 

• Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i Håbo kommun, 
daterad 2010-10-19. 

• Fö1ieckning över medicinska arbetsuppgifter som kan delegeras, daterad 
2009-10-05. 

Med delegering menas att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen 
och somformellt och reellt är kompetent för en medicinsk arbetsuppgift, kan 
genom beslut, överlåter denna arbetsuppgift till en annan person som har 
reell kompetens för uppgiften 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-16, m SN 2014.1378 

- Reviderad riktlinje, daterad 2014-05-16, nr SN 2014.824 
- Checklista på genomgångna moment, daterad 2014-05-16 

Blankett- Delegeringsbeslut 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkärmer reviderad riktlinje fdr delegering 
av hälso- och sjukvårdsuppgifter inklusive checklista och blankett. 

2. Socialnämnden beslutar att riktlinje, checklista och blaukett gäller från 
och med 2014-06-10 till2017-06-10. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 
Avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschefer för äldre och funktionsnedsatta 
Enhetchefför gruppbostad Sjövägen 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Attend o AB, Pornona hus 2, privat äldreboende 
Rindlags Allstäd & Eventservice, privat hemtjänst 
Grannvård Sverige AB, privat hemtjänst 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1655 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-10 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 79 SN 2012/44 

Regional handlingsplan-Bättre liv för sjuka äldre- och det 
fortsatta arbetet i Uppsala län 

Sammanfattning 
Håbo kommun har sedan år 2011 deltagit i den nationella satsningen "Bättre 
liv får sjuka äldre". 

En arbetsgrupp med representanter från landstinget och länets kommuner på 
ledningsnivå samt länets utvecklingsledare och Regionförbundet har tagit 
fram den länsgemensamma handlingsplanen som både beskriver aktiviteter 
för år 2014 och det fortsatta arbetet framåt. Handlingsplanen är godkänd av 
TKL, tjänstemannabredningen kommuner och landsting. 

Handlingsplanen är en grundförutsättning får att ta del av de ekonomiska 
ersättningarna och ska vara politiskt förankrad och redovisad till Sveriges 
kommuner och landsting senast den 15 augusti 2014. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska är utsedd som kommunens representant i 
arbetsgmppen i länet. 

Håbo kommun har också en lokal arbetsgrupp för satsningen. Det pågår ett 
arbete med en lokal plan som kommer att läggas fram för socialnämnden 
den 30 september 2014. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-16 m SN 2014.1377. 

- Handlingsplan, daterad 2014-04-11, nr SN 2014.1039. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkäuna regional handlingsplan "Bättre liv 
får sjuka äldre" år 2014 och det fortsatta arbetet. 

Beslut expedieras till: 
Regionfårbundet, Box 1843, 751 48 Uppsala 
Socialchef 
Avdelningschef får äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschefer för äldre och funktionsnedsatta 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Attendo AB, Pomona hus 2, privat äldreboende 
Rindlags Allstäd & Eventservice, privat hemtjänst 
Grannvård Sverige AB, privat hemtjänst 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr2014.1656 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 80 

Försök med privat utförd hemsjukvård 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-10 

SN 2012/40 

I Håbo kommun finns möjlighet att välja utförare av hemtjänst. I dagsläget 
har Håbo kmrunun dels sin egen hemtjänst Kämhuset och dels två privata 
utförare Grannvård Sverige AB och Rindlags Allstäd & Eventservice. 

Konnnunen gör nu ett försök med Grannvård AB, att under en begränsad 
period, utföra hemsjukvård i privat regi. Grannvård har idag ett tiotal kunder 
som har hemtjänst, men som också har hemsjukvårdinsatser. Praktiskt har 
därför ett tilläggsavtal upprättats till Grannvårds befintliga avtal. 

Grannvård är i gmnden ett så kallat non-profitföretag med holländsk ägare. 
Konceptet för Grannvård är att ha en hög sjuksköterskebemanning i sin 
organisation. sjuksköterskan ska, fdmtom hemsjukvård också utför många 
av de arbetsuppgifter som är av service- och omvårdnadskaraktär. Den 
övergripande iden bakom detta är att bmkaren ska få träffa så få personal 
som möjligt. 

Tillägg till avtal (2012/40 m 2011.3017) 

Tilläggsavtalet gäller för perioden 2014-08-0 l - 2015-01-15. Ersättning 
utgår från och med l augusti 2014 då uppstmtsarbetet påbörjas och den 
15 augusti startar utförandet av hemsjukvårdsuppgifter, och då endast hos de 
brukare som hm· hemtjänst med Grannvård AB som utfdrare. Grannvårds 
ansvar för hemsjukvård gäller alla dagar mellan klockan 07:00-22:00. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-26, nr SN 2014.1489 

- Tilläggsavtal, daterad 2014-05-26, nr SN 2014.1470 

Beslut 

l. Socialnänmden beslutm· att godkänna förslag till tilläggsavtal med 
Grarmvård AB för utforande av hemsjukvårdsuppgifter under tiden 
2014-08-01 ti112015-0l-15. 

Beslut expedieras till 
Grarmvård AB 
Avdelningschef, Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschef, Hemsjukvården 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Ekonomikontoret 
Rindlags Allstäd & Eveutservice - för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1660 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-06-10 

Socialnamnden 

SN § 81 SN 2014/22 

Förlängning av entreprenadavtal med Attendo Care AB gällande 
äldreboende, Pornona hus 2 

Sammanfattning 
Attendo Care AB har sedan den l september 20 l O haft ansvar för driften av 
äldreboendet Pomona, Hus 2. Nuvarande avtallöper till 2014-12-31 med 
möjlighet till förlängning l+ l år. 

Underlag för hmuvida avtalet med Attendo Care AB ska förlängas eller inte 
framgår dels i tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-15 och dels i förvaltningens 
utredning, daterad 2014-05-14. 

Förvaltningens samlade bedömning är att verksamheten som bedrivs av 
Attend o Care AB på Pornona äldre boende, hus 2 är av god kvalitet. 
Förvaltningen föreslår därför att avtalet bör förlängas till och med den 
31 december 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-15, nr SN 2014.1364 
Socialförvaltningens utredning, daterad 2014-05-15, m· SN 2014.1356 
Artendos sammanställning över utbildning och tjänstgöringsgrad 
Attendas patientsäkerhetsberättelse för år 2013 

Diskussion förs om att nänmden anser att Attendo Care AB har för många 
deltidstjänster. Attendo Care bör ha samma strävan som kommunen att 
kunna erbjuda heltidstjänster. Att heltidstjänst ska vara en rättighet och en 
deltidstjänst en möjlighet. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att förlänga avtalet med Attendo Care AB för 
drift av äldreboende P om ona, hus 2, till och med 31 december 2016. 

2. Socialnämnden beslutar att meddela Attendo Care AB om att nämndens 
önskemål är att Attendo Care också, liksom kommunen, strävar efter att 
kunna erbjuda heltidstjänster. 

Beslut expedieras till: 
Attendo Care AB 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Enhetschef, biståndsbedömning 
Avdelningschef, stöd till vuxna 
Upphandlingsenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1667 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-10 

Socialnamnden 

JUSTERARE 

SN § 82 SN 2014/12 

Svar på motion angående finskspråkigt äldreboende 

Sammanfattning 
Kristdemokraterna, Fred Rydberg (KD) har i motion föreslagit att i ett av 
kommunens äldreboenden inrätta en finskspråkig avdelning. Om behovet 
inte är så stort att det motiverar en hel avdelning föreslår motionären att en 
avdelning ska ha finsktalande personal att tillgå under merparten av dygnet. 

Förvaltningen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt med fler
språkig kompetens på kommunens äldreboenden. 

I dagsläget finns det inte en egen avdelning for finsktalande äldre. Men på 
vmj e äldreboende finns det finsktalande personal och endast svensktalande 
personal har fått lära sig vardagsfinska. Vid nyrekryteringar försöker för
valtningen alltid medvetet öka andelen finsktalande personal. 

Förvaltningen bedömer att ett nytt äldreboende kommer att behövas i Håbo 
kommun kring årsskiftet 2016/2017. I samband med start av ett nytt äldre
boende är det lämpligt att kunna erbjuda åtminstone en avdelning for finsk
talande. Dock måste det utredas om det ska vara en avdelning för demens
sjuka eller för personer av mer somatiska skäl. 

Ett mer utforlig svar på motionen fi·mngår i tjänsteskrivelse, daterad 
2014-05-26. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-26, nr SN 2014.1488. 
Delegationsbeslut, daterad 2014-03-06, dnr KS 2014/44 
Motion, daterad 2014-02-24 

Beslut 

l. Socialnämnden godkänner förvaltningens svar på motionen om finsk
språkigt äldreboende och överlämnar därmed svm·et till kommunfull
mäktige. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

6 lif+ 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-10 

SN 2013/32 

Yttrande till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, rörande 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

IVO, Dnr 8.5-41978/2013 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under hösten år 2013 
en verksamhetstillsyn inom äldreomsorgen. I beslut, daterat 2014-04-07 
beslutar IVO att Socialnämnden i Håbo kommun säkerställa att: 

• Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete ska implementeras i 
verksamheten och att personalen arbetar i enlighet med de processer 
och rutiner som ingår där. 

Enligt överenskommelse med IVO ska nämndens yttrande vara IVO 
tillhanda senast den 18 juni 2014. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram en projektplan for implementering och 
utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Projektet kommer att ledas 
av avdelningschefför stöd till äldre och funktionsnedsatta. I projektplanen 
har ett antal forbättringsområden identifierats och det finns en projektgrupp, 
en styrgrupp och en plan får implementering i verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2014-05-26, nr SN 2014.1497 
Projektplan, daterad 2014-05-26, m SN 2014.1502 
K valitetsmanual, ledningssystem, daterad 2013-05-17, nr SN 2013.98 
IVO beslut, daterad 2014-04-07, Dnr 8.5-41978/2013 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att som svar på IVO:s begäran lämna den 
framtagna projektplanen som beskriver omarbetning och implemen
tering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom 
socialförvaltningen i Håbo kommun. 

Beslut expedieras till: 
IVO, Inspektionen for vård och omsorg 
Socialförvaltningens avdelningschefer 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1670 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 84 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-10 

SN 2014/24 

Tillsynsplan enligt alkohollagen för år 2014 och 2015 

Sammanfattning 
Alkohollagen föreskriver i alkohollagen, 9 kap § 2 att en tillsynsplan ska 
upprättas inom ansvarig tillsynsmyndighet. 

Tillsynsarbetet är ett centralt inslag i den skyddslagstiftning som genom 
alkohollagen syftar till att motverka de sociala skadeverkningarna av för 
mycket alkoholkonsumtion. 

Alkoholhandläggare ansvarar för att tillsyn sker. Tillsynsarbetet delas in i 
tre delar - inre, yttre och förebygganade tillsyn. Redovisning av tillsyns
arbetet ska årligen lämnas till socialnämnden. 

I den aktuella tillsynsplanen anges de allmänna förutsättningarna när det 
gäller tillsyn av kommunens restauranger och tillståndshavare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-20, m SN 2014.1397 

- Tillsynsplan, daterad 2014-05-20, nr SN 2014.1506 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens tillsynsplan 
att gälla för åren 2014 och 2015. 

Beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Alkoholhandläggare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1671 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-10 

SN 2012/20 

Svar på remiss rörande integrations- och flyktingpolitiskt 
program 

Sammanfattning 
En tvärpolitisk arbetsgrupp har under våren arbetat fram ett forslag till 
integrations- och flyktingpolitiskt program. Inom socialförvaltningen på 
tjänstemannanivå har arbetet letts av förvaltningens flyktingsamordnare och 
avdelningschefen för denna verksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2014-05-06 att remittera 
forslaget till samtliga nämnder för yttrande. 

Bedömningen är att det är ett bra övergripande program som fokuserar på de 
livsområden som är viktiga för en person som är nyanländ i Sverige. Det 
handlar om onn·åden såsom hälsa, sysselsättning, boende och samverkan 
mellan myndigheter. 

Med programmet som grund finns det goda förutsättningar för Håbo 
kommun att ytterligare utveckla mottagandet av flyktingar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-26, m SN 2014.1490 
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-05-06 § 72 
Program/policy, daterad 2014-04-26, m SN 2014.551 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
förslaget till Integrations- och flyktingpolitiskt program. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-06-10 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 86 SN 2014/19 

Yttrande gällande ny samordnad myndighet för familjerätts- och 
adoptionsärenden 

Sammanfattning 
Depmiementspromemorian (dnr S2014/3313/FST) förslår att Myndigheten 
för Intemationella Adoptioner MIA utvecklas/ombildas och blir en till en ny 
myndighet som ansvarar för både adoptioner, familjerättsliga frågor och 
strategier för föräldrastöd. Myndighetens nanm föreslås bli Myndigheten för 
familjerätt och adoption. Om bildandet förslås vara klart den l mars 2015. 

Den nya myndigheten föreslås i promemorian ha ansvar för: 

• Intemationella och nationella adoptioner, inklusive förberedande stöd 
till adoptivföräldrar och uppföljning av genomförda adoptioner. 

• Familjerättsliga frågor om vårdnad, boende och umgänge inom social
tjänsten samt närliggande frågor om förebyggande stöd i form av 
samarbetssamtal och familjerådgivning. 

• Frågor som rör fastställande av faderskap och föräldraskap 

• Föräldrastödjande insatser i olika sammanhang och för olika behov, 
inklusive den nationella strategin om föråldrastöd 

Yttrande 
Socialtjänsten i Håbo kommun anser att förslaget är mycket bra. Det kommer 
på detta sätt att finnas en myndighet som tar ett samlat ansvar för att utveckla 
och förbättra stödet till barn, ungdomar och deras familjer. Socialtjänsten i 
Håbo kommun välkomnar förslaget som föreslås i depmtementspromemorian. 

Utförligt yttrande frmngår i tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-16. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-16, m SN 2014.1390 

- Remiss, samordnat ansvar för vissa familjefrågor, Ds 2014:17 

Beslut 

l. Socialnämnden välkomnar förslaget som föreslås i departementsprome
morian och beslutar att lämna tjänsteskrivelse daterad 2014-05-16 som 
sitt yttrande till socialdepartementet. 

Beslut expedieras till: 
Socialdepartementet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-06-10 

Socialnämnden 

SN § 87 SN 2014/23 

Ansökan till Håbohus AB om förtur till lägenheter 

Sammanfattning 
Håbo kommun har idag en överenskommelse med Migrationsverket om 
anordnande av boende för brun utan legal vårdnadshavare i Sverige, så 
kallade ensamkommande barn. Överenskommelsen avser såväl asylsökande 
barn som barn med uppehållstillstånd. 

Socialförvaltningen har att förbereda ett mottagande för två fmniljer som 
kommer till Håbo kommun på anhöriginvandring, som ska återförenas med 
kommunens ensamkommande flyktingbarn. 

Socialförvaltningen söker dänned om förtur till två stycken lägenheter för 
dessa fmnilj er. 

Utförlig ärendebeskrivning av socialtjänstens behov av lägenheter fi·amgår i 
tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-14. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-14, nr SN 2014.662 

Beslut 

l. Socialnämnden föreslår att Håbohus AB ska bevilja förtur till två stycken 
lägenheter till socialförvaltningen under år 2014, för uthyrning i andra 
hand till familjer som kommer på anhöriginvandring. 

Beslut expedieras till: 
HåbohusAB 
Kommunstyrelsen, för kännedom 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr2014.1674 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 88 

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande redovisas 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-06-10 

SN 2014/1 

Socialnämndens biståndsutskotts ordförande redogör muntligt till social
nämnden om utskottets protokollförda myndighetsbeslut från sarmnan
trädena 2014-05-06,2014-05-08 samt 2014-05-27. 

Delegations beslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda :för perioden 
2014-04-14-2014-05-19, avseende ensam kormnande barn, flyktingar, 
:färdtjänst, familjerätt, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt 
insatser, bistånd enligt LSS, LASS och SoL. 

Ordförandebeslut om ett omedelbati omhändertagande enligt L VM § 13, 
daterad 2014-04-24. Arende Treserva nr75021. 

Delegationsbesluten, samlat i pfum, studerades individuellt vid sarmnan
trädet. 

Ordförande för biståndsutskottet föreslår till socialnämnden om att besluta 
att förvaltningen ska utreda om vårt flyktingmottagande har fungerat bra. 
Socialnänmden bifaller att en utredning görs och lägger uppdrag i egen 
paragraf, se beslut§ 92,2014-06-10. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten är 
delgivna. 

2. Socialnämnden beslutar att uppdrag om utredning läggs som egen 
paragraf i protokollet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr2014.1677 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-10 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 89 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

SN 2014/1 

Redovisning av anmälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse för 
ledamötema i socialnämnden. Handlingar enligt förteckning, samlat i pärm, 
studerades individuellt vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Förteckning över anmälningsärenden, nr 2014.1494. 

Beslut 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-06-10 

Socialnämnden 

~STERARE 

('j 

SN § 90 SN 2014/3 

Månadsuppföljning, budgetuppföljning för april 2014 

Sammanfattning 
Förvaltningens budgetuppföljning per april 2014 visar ett prognosticerat 
underskott vid årets slut om 6 080 tkr. Det är en försämringjämfört med 
delårsbokslut per mars 2014 med drygt 500 tlcr. Försämringarna finns 
uteslutande i området placeringar av barn, unga och vuxna. Försö1jningsstöd 
har haft lägre utbetalningar nnder april och även maj så inom detta område 
har prognosen förbättrats något. 

I prognosen finns också en buffert för nya placeringar om l 750 tkr. 

I samband med öppnandet av Solängens tredje avdelning har några ganska 
stora hemtjänstärenden kunnat avslutas vilket i vmje fall tillfalligt bör 
medfåra lägre kostnader får köp av hemtjänst. Hänsyn till detta har inte 
tagits i prognosen då det i så fall kommer att märkas först i samband med 
faktureringen för juni 2014. 

Det finns en stor medvetenhet i förvaltningen om det besvärliga budgetläget 
och i vardagen pågår ett dagligt arbete med att så långt som det är möjligt 
hålla nere kostnaderna 

Beslutsunderlag 
- Månadsuppföljning per april 2014, m SN 2014.1581 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att maJJ tagit del av förvaltningens 
budgetuppföljning per april2014 och uppdrar till förvaltningen att fort
sätta arbetet med att minimera underskottet. 

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att analysera placeringskost
naderna och återkomma till nämnden i september med förslag på åtgärder 
hur kostnaderna för institutionsvård kan stabiliseras på sikt. 

Beslut expedieras till: 
Socialförvaltningens avdelningschefer 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTORAGSBESTYRKN!NG Nr2014.1682 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 91 

Sveriges bästa socialtjänst 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-06-10 

SN 2011/12 

• Socialchefen redogör resultaten av Socialstyrelsens öppna jämförelser 
rörande missbruks- och beroendevården. Jämförelsen omfattar 93 indika
torer för Sveriges kommuners socialtjänst. Socialtjänsten i Håbo kommun 
har fått goda resultat, vad gäller rutiner, uppföljning, kompetens och att 
informera. 

• Socialförvaltningen har ansökt hos Länsstyrelsen i Uppsala län om statlig 
ersättning om 361 415 kronor för insatser till att stärka och utveckla en 
språk- och samhällsguide för nyanlända flyktingar. Tids-perioden för 
projektet är planerat att vara från och med 2014-06-15 ti112015-06-30. 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar för informationen. 

_;=ERARE v7 
b uY1~ 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §92 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-10 

SN 2014/5 

Utredning rörande mottagning av ensamkommande flyktingbarn 

Sammanfattning 
Under behandling av ärende Redovisning av delegationsbeslut frågar 
biståndsutskottets ordförande om nämnden kan ge socialförvaltningen i 
uppdrag att utreda hur vårt mottagande har gått, om det blivit bra eller 
dåligt. 

Några frågor som särskilt kan bel y s as är: 

• Har kommunen gjort ett bra mottagande, har vi gjort rätt? 

• Vad har socialsekreterare för synpunkter på mottagandet? 

• Hur har det gått för barnen? 

• Är det något barn som fått det särskilt svårt och varför? 

Samtliga i socialnämnden välkomnar en sådan utredning och föreslår att den 
då kan lämnas i samband med ny mandatperiod. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda 
om kommunen gör bra flyktingmottagande samt resultat av hur det har 
gått för våra flyktingbarn. 

2. Socialnämnden beslutar att utredningen ska lämnas till socialnämndens 
sammanträde i januari år 2015. 

Beslut expedieras till: 
Avdelningschef för flyktingsamordning 
Flyktingsamordnare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1684 
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