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HÅBO 
I<OMMUN 

Socialnämnden 

SN § 25 

Delårsuppföljning per mars 2019 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Dnr 2019/00014 

Paragrafen justeras omedelbart och redovisas i separat protokollsutdrag. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 26 Dnr 2019/00018 

Samfinansierad kunskapsstyrning i samverkan - socialtjänst och 
kommunal hälso- och sjukvård 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att anta rekommendationen från Sveriges kommuner 
och landsting om gemensam finansiering av ett samlat systern får 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

Sammanfattning 
Samfinansierad kunskapsstyrning i samverkan- socialtjänst och kommunal hälso
och sjukvård. 

Rekommendationen innebär 
Rekommendationens sammanfattning framgår dels i fårhundsstyrelsens beslut och 
dels i kommunstyrelsens beslut. Att kommunerna gemensamt, till SKL, finansierar 
viktiga fårutsättningar får att arbeta evidensbaserat inom områdena uppfåljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 miljoner kronor, vilket 
innebär cirka 1,95 leronor per invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra 
år 2020 till 2024. 

Att kostnaden fårdelas per kornmun utifrån beräkningsmodellen får SKL:s 
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. 
De fyra största kommunerna får en rabatt på l O procent. 

Att avsikten är att finansiering och organisering permanentas, att kommunerna så 
väl som staten bidrar långsiktigt. 

Ärendet 
SKL:s kongress har beslutat att SK.L ska stödja medlemrnarna i arbetet får en 
jämlik, järnställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa 
möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens 
personal och deras klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas 
fårutsättningar får lärande. 

Med dessa fårutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med fåreträdare får 
medlenunarna, tagit fram ett fårslag får att sälera en fotisatt gemensam utveckling 
får kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och 
sjukvården. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Den gemensamrna finansieringen med tillhörande lednings- och styrningsmodell 
kommer att gälla från år 2020 fårutsatt att tillräcldigt många kommuner antar 
rekommendationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Socialnämnden 

Uppföljning 
Finansieringen gäller får fyra år, 2020-2024. 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

- Tjänsteshivelse m 32271, daterad 2019-04-12 
- Konununstyrelsens beslut 2019-03-18, § 67, dm 2019/00001 
- Förbundsstyrelsens SKL:s beslut m 15/2018, daterad 2018-12-14 
- Bilaga - Rekommendationen 

Beslutet skickas till: 
SKL, registrator@skl.se- med hänvisning till ärendenununer 18/00295 
Socialnänu1dens ekonom, får kännedom 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, får kännedom 
Kommunstyrelsen, får kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Dnr 2019/00012 

Ansökan om föreningsbidrag, 2019, Kvinnojouren Olivia 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att åtenemittera ärendet. 

Jäv 
Susanna Kraftelid (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Gunilla Gustavsson (S) 
träder in som tjänstgörande ordförande. 

Sammanfattning 
Kvinnojouren Olivia har ansökt om foreningsbidrag från socialnämnden for år 
2019. Kvinnojouren har bedrivit verksamhet i Håbo kommun sedan 1985, och ger 
råd och stöd till våldsutsatta kvinnor, med eller utan barn. Jouren erbjuder även 
tillfälligt skyddat boende i jourens egen lägenhet. 

Ärendet 
Kvinnojouren har ansökt om foreningsbidrag om 180 000 laonor. Bidraget ska 
användas till jourens basala verksamhet, så som hyra av jourlägenhet och 
foreningslokal, verksamhetsforsäkring, kontors och möteskostnader, 
utbildningskostnader m.m. Till foljd av ökade kostnader for verksamheten ansöker 
foreningen om en högre summa än tidigare år. 

Föreningen strävar mot att öka kunskapen och intresset från allmänheten for 
jourens verksamhet och har på sikt en ambition att starta en ungdomsverksamhet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tjänstgörande ordforande Gunilla Gustavsson (S) yrkar på att åtenemittera ärendet. 
Nämnden vill bjuda in representanter från foreningen till kommande sammanträde 
for att få mer information om foreningens arbete innan beslut kan fattas. 

Beslutsgång 
Tjänstgörande ordforande frågar nämnden om nämnden kan besluta att 
åtenemittera ärendet och finner att så sker. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 2019/00012, nr32283, daterad 2019-04-17 
- Ansökan om fOrenings bidrag, m32119, inkommen 2019-03-11 

Beslutet skickas till: 
Kvinnojouren Olivia 

iVI~ I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 28 Dnr 2019/00013 

Ansökan om föreningsbidrag, 2019, Håbo FF 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att avslå Håbo FF ansökan om fåreningsbidrag. 

Sammanfattning 
Håbo FF har ansökt om föreningsbidrag från socialnämnden får att stärka 
fåreningens arbete med integrationsfrågor. I fåreningen finns ett integrationsutskott 
som verkar får att främja integration får ensamkommande och nyanlända bam och 
ungdomar och ge dessa samma möjlighet som andra ungdomar att utvecldas som 
fotbollsspelare. Integrationsutskottet har ett nära samarbete med övriga lag i Hå bo 
FF. 

Ärendet 
Håbo FF integrationsutskott har ansökt om fåreningsbidrag om 174 900 kronor får 
år 2019. Föreningen har sedan fyra år tillbaka engagerat sig i integrationsfrågor och 
startade under 2017/2018 upp ett integrationslag under namnet "Hå bo FF United". 
Föreningsbidraget ska användas får att täcka kostnader får utrustning, transporter 
till matcher, ersättning tillledare och att genomfåra ett läger. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger von Walden (M) yrkar på att avslå Håbo FF ansökan om fåreningsbidrag. 

Beslutsgång 
Ordfårande redogör får två olika fårslag till beslut; 
-att bevilja Håbo FF fåreningsbidrag om 80 000 leronor i enlighet med 
förvaltningens fårslag 

Eller 
- att avslå Håbo FF ansökan om fåreningsbidrag i enlighet med Roger von Waldens 
yrkande. 

Ordfårande ställer de två fårslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Roger von Waldens förslag. 

Beslutsunderlag 
- Tjänstesluivelse nr 32300, daterad 2019-04-23 
- Ansökan om fåreningsbidrag, nr32131, inkommen 2019-03-12 
- Bilagor tillhörande ansökan, nr32132, inlmmmen 2019-03-12 

Beslutet skickas till: 
Håbo FF 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

D nr 2019/0001 O 

Ansökan om föreningsbidrag, 2019, BRIS 

Beslut 

l . Socialnämnden beslutar att bevilja BRIS 5 000 kronor i föreningsbidrag får år 
2019. 

Sammanfattning 
BRIS har ansökt om 55 000 leronor i fåreningsbidrag från socialnämnden. Bris är en 
barnrättsorganisation som arbetar får att stärka barns rättigheter genom stöd till 
barn och ungdomar utifrån målgruppens behov. BRIS arbetar utifrån FN s 
barnkonvention. Barn och ungdomar kan anonymt kontakta BRIS via telefon, e
post eller chatt får att få råd och stöd från en kurator. BRIS har 28 000 stödjande 
kontakter årligen, den vanligaste samtalskontakten är på grund av psykisk ohälsa. 

Ärendet 
Socialnänmdens fåreningsbidrag riktar sig till föreningar och organisationer som 
arbetar riktat mot socialnänmdens målgrupp. Socialnänmden har en begränsad 
budget avseende fåreningsbidrag, samt att utifrån gällande regelverk riktar sig mot 
nämndens målgrupp, görs bedärmungen att samtliga barn i kommunen inte inryms i 
nämndens verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslcrivelse nr 32318, daterad 2019-05-07 

- Ansökan om fåreningsbidrag, nr 32092, inlcommen 2019-03-01 
- Bilagor till ansökan, nr 32317, inkommen 2019-03-0 l 

Beslutet skickas till: 
BRIS Region Mitt 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 30 Dnr 2019/00019 

Ej verkställda gynnande beslut 2019, rapportering 4 gånger per år 

Beslut 

l. Socialnänmden beslutar att överlänma förvaltningens rappmi av verkställighet 
av beslut enligt Socialtjänstlagen till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer får kätmedom 

Sammanfattning 
Socialnänmden är enligt 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) och§ 28h lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldig att rapportera till 
kommunfullmäktige om ej verkställda gyllllande beslut. Dessa beslut ska även 
anmälas till Inspektionen får vård och omsorg, IVO. Beslut som avses är 
biståndsbeslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen 
får beslut, eller om insatsen avbrutits och därmed inte verkställts på nytt inom tre 
månader. 

Ärendet 
För levartal ett 2019, har ett ärende av ej verkställda beslut rappmierats. Ärendet 
avser kontaktfamilj och har inte kullllat verkställas till följd av avsaknad av 
uppdragstagare. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
IVO kan vid bedönming att nämndens verkställighet dröjt oskäligt lång tid får den 
enskilde överväga om att ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömande av särskild 
avgift får ej verkställda beslut. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteshivelse m 32291, daterad 2019-04-17 

Yttrande, m 32290, daterad 2019-04-17 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Dnr 2019/00021 

överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende i 
Uppsala län 

Beslut 

l. Socialnänmden godkänner överenskommelsen gällande riskbruk, missbruk och 
beroende i Uppsala län. 

Sammanfattning 
En1igt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen är landsting och kommuner 
skyldiga att ingå en gemensam överenskommelse om samarbete laing personer som 
missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 
dopningsmedel samt spel om pengar. Den nuvarande överenskommelsen har 
reviderats till foljd av lagforändringar som bland annat innebär att kommunerna 
sedan 2018 har ett utvidgat ansvar for att även forebygga och motverka missbruk av 
spel om pengar bland barn och unga. styrdokumentet kring våra gemensamma 
dokument i länet anger att överenskommelser ska godkännas på politisk nivå i 
kommunerna och i regionen. Utifrån den länsövergripande överenskommelsen har 
en lokal överenskommelse skapats mellan kommunen, regionen och 
kriminalvården. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse nr 32299, daterad 2019-04-23 

Överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende i Uppsala län, SN 
2019/00021 nr 32298 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
A v delningschef for vuxna 
A v delningschef for barn och unga 
A v delningschef for äldre och furudiansnedsatta 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Socialnämnden 

SN § 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Dnr 2019/00002 

Redovisning av delegationsbeslut år 2019 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att redovisning av delegationsbeslut med 
stöd av Alkohollagen (2010: 1622) for pe~ioden 2019-03-26 till och med 2019-
05-07 har skett 

2. Socialnämnden noterar till protokollet att redovisning av delegationsbeslut 
avseende flyktingrnottagande, individ- och familjeomsorg och familjerätt för 
perioden2019-03-26 till och med 2019-05-07 har skett 

Sammanfattning 
Beslut fattade med stöd av socialnämndens antagna delegationsforteckning ska 
redovisas nänmden löpande. 

Beslut avseende flyktingrnottagande, individ- och familjeomsorg och familjerätt för 
angiven period redovisas nämnden i separat forteckning vid nämndens 
sammanträde. 

Delegationsbeslut fattade med stöd av alkohollagen (201 0: 1622) daterat 2019-04-
09, tillfålligt serveringstillstånd till slutet sällskap, H åbo marknads, SN20 18/00051, 
m32245 redovisas. 

Beslutsunderlag 
- Tjänstesklivelse, m 32319, daterad 2019-05-07 
- Delegationslistor från Treserva 
- Delegationsbeslut m32245, daterad 2019-04-09. 

~l~ l 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Socialnämnden 

SN § 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Dnr 2018/00072 

Delegationsförteckning för socialnämnden 2019 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nämndens kmm11ande 
sammanträde 

Sammanfattning 
Håbo kommun har av länsstyrelsen beviljats projektmedel får att finansiera 
kontaktpersoner får ökad integration. Projektet styrs av socialförvaltningen och 
integrationsnätverket i Håbo och bygger på att socialsekreterare kan bevilja 
kontaktperson enligt 4 kap 2 § SoL. Förvaltningen föreslår dä1med att 
delegationsfåtteckningen uppdateras i enlighet med detta. 

Ärendet 
I april 2018 ansökte socialförvaltningen och föreningar ur integrationsnätverket i 
Hå bo om projektmedel hos länsstyrelsen i enlighet med 3 7 a § Förordning 
(2010:1122) om statlig ersättning får insatser får vissa utlänningar. Projektet kallas 
"Kontaktperson får ökad integration" och bygger på iden att under en begränsad 
period kunna erbjuda stöd i form av en kontaktperson till de kvotflyktingar samt 
vissa andra nyanlända som av socialsekreterare bedöms vara i behov av särskilt 
stöd får integrering i lokalsamhället. 

Följande föreningar signerade de samverkansintyg som bifogades ansökan. Dessa 
föreningar ingår i det så kallade "integrationsnätverket" och utgör tillsammans med 
två avdelningschefer från förvaltningen en styrgrupp får projektet: 

- ABF i Uppsala län 
- Centerpartiet i Håbo 
- Håbo Rödakorskrets 
- Håbo intemationella kvinnors fårening 
- Miljöpmiiet de gröna Håbo 
- Liberalema Håbo 
-Svenska kyrkan 
- Rotary 

Länsstyrelsen biföll ansökan i juni 2018 och tilldelade kommunen 739 tla. Projektet 
avsågs att pågå mellanjuli 2018 och december 2019. På grund av bemam1ings- och 
rekryteringsproblem hos enheten som rekryterar och arvoderar kontaktpersoner 
ansökte förvaltningen i december 2018 hos länsstyrelsen om att få projektperioden 
framflyttad till februari 2019 t o m juli 2020, vilket beviljades. 

Förvaltningen har nu anställt en familjehemssekreterare som till 40% ska arbeta 
med de arbetsuppgifter som i ansökan kallas "rekryteringshandläggare". 
Familjehemssekreteraren är på plats från och med 3 juni och projektet kan dä1med 

~l~ l 
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HÅBO 
!<OM MUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

stmia. En forutsättning är dock att socialsekreterarna i enheten ekonomiskt bistånd 
och etable1ing kan fatta beslut om insatsen, i enlighet med 4 kap 2 § SoL, så som 
ansökan beskriver. I aktuelllagparagraf anges att socialnämnden får ge bistånd 
utöver vad som foljer av l §om det finns skäl for det. Förvaltningen bedömer att 
målgruppen inte generellt har behov av kontaktperson for att uppnå skälig 
levnadsnivå och därfor kan inte l § användas. Däremot bedömer forvaltningen att 
det finns nyanlända där en kontaktperson skulle lemma innebära en snabbare 
integrationsprocess. Dätmed kan insatsen beviljas enligt 2 §. 

Förvaltningen föreslår foljande tillägg i nuvarande delegationsforteckning: 
Beslut Lagrum Delegat Anmärlming 

14(15) 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Projektet bedöms vara helfinansierat av länsstyrelsen. 

Uppföljning 
Förvaltningen kommer att, innan projektperiodens gång, utvärdera projektet infor 
avslut eller forslag till implementering i ordinarie verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Beviljad ansökan om projektmedel från april2018, samt tillhörande 
samverkansintyg, ärende nr 2018/00032 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforande, med instämmande från övriga ledamöter, anser att utskicket av 
handlingarna i ärendet inkommit nämnden for sent for att hinna ta del av underlag. 
Ordforande yrkar därmed att ärendet ska bordläggas till kommande sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordforande ställer frågan om nänmden avser att fatta beslut i ärendet vid dagens 
sammanträde eller bordläggas till kommande sammanträde. 
Ordforande finner att nämnden bordlägger ärendet till kommande sammanträde. 

Beslutet skickas till: 
A v delningen for stöd till vuxna 

~I]D l 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-14 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 34 Dnr 2019/00001 

Information från socialförvaltningen 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar för infonnationen 

Sammanfattning 
SocialchefMats Ståhl Elgström informerar att förvaltningen arbetar med en 
pågående översyn av förvaltningens organisation. Organisationen väntas vara klar 
och gälla från och medjatmad 2020. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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