
KALLELSE 

Datum 

2017-06-05 

Socialnämnden 

Ledamöter Ersättare 

Bo Johnson (M), Ordförande 

Gunilla Gustavsson (S), 1:e vice ordförande 

Farid Chibout (Båp) 

Britt-Marie Dväring (S) 

Jan Sundling (M) 

Socialnämnden kallas till sammanträde 

Dag och tid tisdagen den 13 juni 2017, kl. 15:00 

Förmöten från kl. 14.30 

Plats Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Mötets öppnande 

1. 

2. 

3. 

4. 

Upprop 

Val av justerare: Namn Farid Chibout 

Dag och tid för justering: Datum tisdag den 20 juni kl. 16.00 socialförvaltningens kansli 

Anmälan av övriga frågor 

Ärenden 

5. Tjänsteskrivelse, justering av dagordning 2017-06-13

Dnr 30130

6. Information från förvaltningen år 2017

Dnr 2016/00032

7. Begäran om yttrande - Granskningsrapport om tillfredsställande samverkan finns mellan lands-

ting och kommun rörande barn- och ungdomspsykiatrin

Dnr 2017/00013

8. Inspektion IVO,

Dnr 2016/00028

9. Redovisning av anmälningsärenden, domar och delegationsbeslut år 2017

Dnr 2017/00002

Bo Johnson 

Ordförande 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2017-06-01 SN  nr 30130 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 

charlotta.carlsson@habo.se 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden föreslås justera dagordningen.

Sammanfattning 

Dagordningen föreslås justeras.  

__________ 

Beslut skickas till 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2017-06-01 SN 2016/00032 nr 30120 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 

charlotta.carlsson@habo.se 

Information från förvaltningen år 2017 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning 

-    

__________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2017-06-01 SN 2017/00013 nr 30127 

Socialförvaltningen 
Avdelning Stöd till familjer, barn och unga 
Yvonne Sturesson Ljungblad, Avdelningschef 
0171-529 83 
yvonne.sturesson@habo.se 

Begäran om yttrande - Granskningsrapport om tillfredsställande 
samverkan finns mellan landsting och kommun rörande barn- 
och ungdomspsykiatrin 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet som ett svar

på granskningsrapporten om tillfredställande samverkan mellan

landsting och kommun rörande barn- och ungdomspsykiatrin.

Sammanfattning 

Författarna till rapporten bedömer att samtliga verksamheter som tar emot 

barn och unga med psykisk ohälsa har påverkats av BUP:s nedläggning 

och omorganisation. Författarna skriver vidare att verksamheterna i Håbo 

kommun har fått en ökad arbetsbelastning och fått ta emot patienter som 

egentligen skulle till BUP. De verksamheter som drabbats värst är enligt 

författarna, socialtjänstens individ- och familjeomsorg och skolans 

elevhälsa. Vi instämmer med full kraft i detta. 

I yttrandet beskrivs vilka rekommendationer som författarna ger till Håbo 

kommun, vilka av dessa som Håbo kommun ställer sig bakom och vilka 

kommunen ställer sig frågande till. 

Beslutsunderlag 

– Granskningsrapport ” Granskning av barn – och ungdomspsykiatrin- 

gemensam granskning med kommunerna”

– Yttrande över rapporten Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin –

gemensam granskning med kommunerna, daterad 20170530

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen   



Yttrande 1(4) 

Datum Vår beteckning 

20170530 

Socialförvaltningen 
Avdelningen för stöd till barn, unga och familj 
Yvonne Sturesson-Ljungblad 
0171-529 83 
yvonne.sturesson@habo.se 

POSTADRESS 

746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-563 33 

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommun@habo.se 

Yttrande över rapporten Granskning av barn- och ungdomspsy-
kiatrin – gemensam granskning med kommunerna 

Följande yttrande avser den del av rapporten som specifikt belyser Håbo 

kommuns verksamhet (sid. 60-66). 

Verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa 

Rapportens författare bedömer att personalsituationen inom BUP och att 

BUP:s öppenvårdsmottagning i Bålsta har stängts ner, har medfört att per-

sonal i andra verksamheter inom kommunen har fått ta ett större ansvar 

och att belastningen på dessa verksamheter har ökat. Inom socialtjänstens 

individ och familjeomsorg har arbetsbelastningen ökat påtagligt. Elevhäl-

san beskriver att de på grund av nedläggningen av BUP:s mottagning i 

Enköping inte har möjlighet att genomföra sitt grundläggande uppdrag. 

Samtliga intervjuade inom båda verksamheterna beskriver en omfattande 

ökad arbetsbelastning till följd av BUP:s omorganisation.  

Personalsituationen inom BUP har i hög grad påverkat situationen för barn 

och unga boende i kommunen och de medarbetare som arbetar inom soci-

altjänsten och elevhälsan. Medarbetarna har påverkats då situationen 

skapar frustation kring landstingets otillräcklighet och då situationen krä-

ver fler insatser från skola och socialtjänst i avvaktan på mer ändamålsen-

liga insatser från BUP. Insatserna har samtidigt genomförts med stöd av 

verksamheternas respektive lagrum. Socialtjänsten genomför varken me-

dicinska bedömningar eller utredningar. Medicinska bedömningar inom 

elevhälsan genomförs enbart av skolsköterska och skolläkare, professioner 

med kompetens för arbetsuppgiften. Samverkan mellan landstinget och 

Håbo kommun har på läns-/regional och lokal nivå skett via närvårdsar-

betet. Samverkan på individnivå mellan Håbo kommun och BUP har be-

gränsats av den personalbrist som förekom, och fortfarande förekommer 

på BUP, under hela 2016. 

Författarna bedömer att samtliga verksamheter som tar emot barn och 

unga med psykisk ohälsa har påverkats av BUP:s nedläggning och omor-

ganisation. Författarna skriver vidare att verksamheterna i Håbo kommun 

har fått en ökad arbetsbelastning och fått ta emot patienter som egentligen 

skulle till BUP. De verksamheter som drabbats värst är enligt författarna, 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg och skolans elevhälsa. Vi in-

stämmer med full kraft i detta. 

mailto:yvonne.sturesson@habo.se
http://www.habo.se/


Yttrande 2(4) 

Datum Vår beteckning 

20170530 

Rapportens författare rekommenderar Håbo kommuns kommunstyrelse, 

socialnämnd, utbildningsnämnd och vård och omsorgsnämnd att genom-

föra systematiska kartläggningar för att säkerställa att patienters fullstän-

diga behov och flödet mellan verksamheterna kartläggs tillsammans med 

sjukhushusstyrelsen och vårdstyrelsen i Region Uppsala. 

Rapportens författare rekommenderar vidare Håbo kommuns kommunsty-

relse, socialnämnd, utbildningsnämnd och vård och omsorgsnämnd att 

säkerställa att inga barn faller mellan stolarna på grund av den genomförda 

nedläggningen av BUP:s mottagning samt den omorganisation som BUP 

genomfört. 

Håbo kommuns kommunstyrelse ställer sig frågande till båda rekommen-

dationerna då kartläggning av patienters behov av stöd och följderna av 

den genomförda omorganisationen hos BUP inte är kommunens angelä-

genheter. Kommunstyrelsen ställer sig samtidigt positiv till att Region 

Uppsala genomför en sådan kartläggning och kommer, om Region Upp-

sala önskar, att vara behjälplig i arbetet.  

Ansvarsfördelning och avtal inom och mellan landstinget och länets 

kommuner gällande barn och unga med psykisk ohälsa 

Enligt rapporten har varje verksamhet egna uppdragsbeskrivningar avse-

ende ansvar och målgrupp. Skriftliga uppdragsbeskrivningar används inte 

inom Håbo kommuns verksamhet för barn och unga. Däremot finns över-

gripande skriftliga verksamhetsbeskrivningar.  

Rapportens författare bedömer att det finns brister inom vissa områden 

som försvårar för verksamheterna när det gäller avgränsning och samar-

bete. Det saknas enligt rapporten en tydlig och tillräcklig ansvarsfördel-

ning mellan verksamheterna för de patienter som befinner sig i den så kal-

lade ”mellannivån”, det vill säga de patienter som inte har tillräckligt 

komplicerade frågeställningar för att ansvarsmässigt ligga under BUPs 

ansvar, men ändå har för komplicerade frågeställningar för elevhälsan 

eller socialtjänsten.  

Håbo kommuns kommunstyrelse ställer sig bakom rekommendationerna 

att Håbo kommuns kommunstyrelse, socialnämnd och barn-och utbild-

ningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden för att utreda var behov 

finns för att upprätta samverkansavtal och att upprätta avtal inom de om-

råden som identifierats. Kartläggningen ska dock bedrivas av kommun och 

region gemensamt. Kommunstyrelsen vill även poängtera det gemen-

samma ansvaret för att avtal upprättas. 

Håbo kommuns kommunstyrelse ställer sig även bakom rekommendation-

en att Håbo kommuns kommunstyrelse, socialnämnd, barn-och utbild-

ningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden säkerställer att SIP tilläm-



Yttrande 3(4) 

Datum Vår beteckning 

20170530 

pas enligt lagens föreskrifter. Arbetet kräver att Region Uppsala även till-

lämpar rekommendationen.  

Samverkan inom och mellan landstinget och kommunerna för barn 

och unga med psykisk ohälsa 

Rapportens författare rekommenderar Håbo kommuns kommunstyrelse, 

socialnämnd, barn-och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämn-

den utser den individnära samverkan till ett prioriterat område. Arbetet 

kräver att Region Uppsala även hörsammar och prioriterar rekommendat-

ionen.  

Rapportens författare rekommenderar också att sjukhusstyrelsen, vårdsty-

relsen, Håbo kommuns kommunstyrelse, socialnämnd, barn-och utbild-

ningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden säkerställer att regelbun-

den uppföljning av hur samverkan fungerar inom och mellan regionens 

och kommunens verksamheter. Uppföljningen bör ske på samtliga sam-

verkansnivåer. 

Håbo kommuns kommunstyrelse ställer sig bakom rekommendationerna. 

System, rutiner och uppföljning av resultat 

Rapportens författare bedömer att kommunen går miste om möjlighet till 

uppföljning av resultat genom att inte genomföra produktionsplanering 

och uppföljning och rekommenderar därför Håbo kommuns kommunsty-

relse, socialnämnd, barn-och utbildningsnämnden och vård- och omsorgs-

nämnden att införa produktionsplanering i kommunens verksamheter för 

att möjliggöra bättre kontroll och uppföljning av verksamheterna.  

Inom Håbo kommun praktiseras ekonomisk styrning. Skola och social-

tjänst upprättar årligen verksamhetsplaner innehållande nulägesanalys, 

beskrivning av ekonomiskt utfall samt beskrivning av verksamhetens mål, 

strategier, aktiviteter och mått/indikatorer för uppföljning i relation till 

kommunens övergripande mål.  

Verksamhetsplanerna utgör, tillsammans med månads- delårs- och årsrap-

porter avseende ekonomiskt utfall och aktiviteter enligt planerat systema-

tiskt kvalitetsarbete, för verksamheterna ändamålsenliga verktyg för kon-

troll och uppföljning. 

Produktionsplanering används enligt lång tradition inom industriell verk-

samhet. Då skola och socialtjänsts verksamheter utgår från andra värden 

än produkt och tjänster bedöms de verktyg kommunen tillämpar i nuläge 

bättre svara för verksamheternas behov av kontroll och uppföljning. 

Kommunstyrelsen bedömer att annan form av planering därför inte är 

nödvändig i nuläge.  



Yttrande 4(4) 

Datum Vår beteckning 

20170530 

Barn och ungdomar som faller mellan stolarna 

Författarna gör bedömningen att det inte finns en fungerande samverkan i 

hela länet vad gäller arbetet med ”hemmasittare”. Detta stämmer inte för 

Håbo kommun. Vi har ett väl fungerande samarbete mellan elevhälsa och 

socialtjänst där vi arbetar mycket aktivt med barn och ungdomar som inte 

kommer till skolan. Detta samarbete sker i något som vi kallar elevsociala 

team och arbetet har i många fall ökat elevernas närvaro med över 100%. 

Den rekommendation som författarna ger om att säkerställa att det skall 

finnas en organisation inom kommunen som säkerställer att kommunen 

fångar upp ”hemmasittare” menar vi att det redan finns en väl fungerande 

organisation för både inom socialnämnden och inom barn- och ungdoms-

nämnden, samt mellan dessa båda nämnder. 

I Håbo kommun använder vi oss av SIP som verktyg i ett stort antal ären-

den och används i en tillfredställande utstäckning. 

Håbo kommun 30 maj 2017 

Thomas Brandell Yvonne Sturesson-Ljungblad 

Socialchef       Avdelningschef barn, unga och familj 



REVISIONEN 2017-03-21 

Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnd 
Vård och omsorgsnämnd 

Gransirning av barn- och ungdomspsykiatrin - gemensam 
gransirning med kommunerna 

Håbo kommuns revisorer har deltagit i en länsövergripande granskning av barn- och 
ungdomspsykiatrin. Landstingets revisorer har varit ansvariga för granskningen som 
genomförts av Helseplan. 

Syftet med granskningen har varit att ge underlag för att kunna bedöma hur 
landstinget respektive varje kommun i länet säkerställer att det finns en 
tillfredsställande samverkan mellan kommun och landsting som möjliggör en 
ändamålsenlig verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa. 

På sidorna 6o-66 i den bifogade gransirningsrapporten behandlas Håbo kommun 
specifikt. På dessa sidor görs bedömningar och lämnas rekommendationer i anslutning 
till följande 6 rubriker: 

• Verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa 
• Ansvarsfördelning och avtal inom och mellan landstinget och länets kommuner 

gällande barn och unga med psyldsk ohälsa 
• Samverkan inom och mellan landstinget och kommunerna för barn och unga med 

psykiska ohälsa 
• Samverkan inom och mellan landstinget och kommunerna för barn och unga med 

psykiska ohälsa 
• System, rutiner och uppföljning av resultat 
• Barn och ungdomar som faller mellan stolarna 

Vi översänder rapporten till kommunstyrelsen för yttrande, i första hand på de sidor 
som avser Håbo kommun (sid 6o-66) och de rekommendationer som ges under varje 
rubrik, men tar även tacksamt emot övriga synpunkter på rapporten. 

Vi önskar svar senast den 2/6 2017. 

FÖR KOMMUNENS REVISORER 

~ · lk_J Berti!Be~ ~ 
Ordförande 

l l 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2017-06-01 SN 2016/00028 nr 30128 

Socialförvaltningen 
Yvonne Sturesson-Ljungblad 

Svar på beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden föreslås anta svaret om vidtagna åtgärder avseende

beslut 8.5-29909/2016-7 från Inspektionen för vård och omsorg

Sammanfattning 

Nämnden är medveten om de brister som har förekommit avseende 

ensamkommandes placeringar, uppföljningar, överväganden, upprättande av 

avtal med familjehem samt dröjsmål av dokumentation i journaler. 

Socialnämnden har sedan IVO:s besök arbetat hårt med att åtgärda de brister 

som IVO påpekat. Vi är nu i stora delar ikapp med detta arbete och 

avdelningschef enhetschef har täta uppföljningar med socialsekreterarna så 

att arbetet fortlöper.  

Beslutsunderlag 

– Beslut 8.5-29909/2016-7 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg,

daterat 2017-05-05

– Svar från Socialnämnden om Redovisning av vidtagna åtgärder

avseende beslut 8.5-29909/2016-7, daterat 2017-05-22

__________ 

Beslut skickas till 

IVO, Inspektionen för vård och omsorg 



HÅBO 
INFORMATION 
Datum 

KOMMUN 2017-05-22 

Socialförvaltningen 
Bistånd barn och unga, familjerätt och resursgrupp 
Asa Löfström, enhetschef 
0171-52808 
asa.lofstrom@habo.se 

Redovisning av vidtagna åtgärder avseende 

Beslut 8.5-29909/2016-7 

Nämnden ska säkerställa att: 

POSTADRESS 
746 80 BALSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

• Nämnden noga följer vården av placerade barn och unga genom re
gelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vis
tas samt genom samtal med vårdnadshavare eller god man. 

Nämnden är medveten om de brister som har forekommit avseende 
ensamkommandes placeringar och uppfoljningen därav. Med anled
ning av det stora antal ensamkommande som anvisades till Håbo 
kommun under hösten 2015 och att inflödet var enormt högt har so
cialselaeterarna inte hunnit med att göra de besök som borde ha 
gjorts. Efter det stora antalet och det höga inflödet har socialselaete
rarna arbetat hårt for att komma ikapp med handläggningen och be
söken. Nämnden har också anställt ytterligare en socialselaeterare 
samt haft inhyrd personal i samband med den höga belastningen. 

I dagsläget har alla placerade ungdomar haft personliga besök av so
cialselaeterare och en plan finns for att besöken ska fortsätta med 
regelbundenhet. Samtalen med gode män har också genomforts i den 
utsträclrning och omfattning som det har varit möjligt. 

Sedan besöket av IVO har avdelningschef och enhetschefhaft regel
bundna och täta möten med socialselaeterama for att säkerställa 
ovanstående samt reflekterat runt prioriteringar i ärenden. 

• Överväganden om vården fortfarande behövs och hur vården bör in
ri/das och utformas görs minst en gång var sjätte månad 

Nämnden är medveten om att detta ska göras var sjätte månad men 
av samma skäl som i ovanstående punl<t har det inte hunnits med i 
den omfattning som ska ske. I dagsläget arbetar vi hårt med att 
komma ikapp med överväganden. Även detta diskuteras med social-

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 

1(3) 

Vår beteckning 



HÅBO 
TYP AV DOKUMENT 
Datum 

KOMMUN 2017-05-22 

sekreterama vid de träffar som enhetschef och avdelningschef har 
med socialsekreterama. 

• Nämnden fattar beslut om vård innan barnet tas emot för stadgivar
ande vård och fostran i ett ensldlt hem som inte tillhör någon av för
äldrarna eller någon annan som har vårdnaden om barnet 

Det normala fårfarandet får nämnden är givetvis att beslut fattas in
nan placering. I de fall detta inte har skett har det haft att göra med 
det höga inflöde som varit och att den tidsintervall som varit mellan 
anvisningsbeslut och när ungdomen anlänt till kommunen har varit 
oerhört kort. I dessa fall har det handlat om att tillse att de ensam
kommande haft "tak över huvudet" och i flera fall har familjehem 
köpts in av externa bolag som i sin tur har utrett familjerna. Nämn
den är medveten om att det inte är med lagen överensstämmande och 
det är heller inget som görs i dagsläget. 

• Avtal upprättas direkt med de som nämnden avser att anlita som fa
miljehem 

Nämnden är införstådd med bestämmelsen som stipulerar att avtal 
ska slaivas direkt med familjehem och inte med ett aktiebolag. I 
dagsläget fårs samtal med ägaren till aktiebolaget om att förfarings
sättet inte överensstämmer med rådande lagstiftning. Om ägaren till 
aktiebolaget inte hörsammar vår uppmaning kommer ungdomarna 
att flyttas därifrån. Då flera ungdomar uttryckt en önskan att bo kvar 
fårsöker nämnden i det längsta att hitta en lösning där de kan få bo 
kvar. 

• Atgärder som vidtas vid handläggning av ett ärende eller vid genom
förande eller uppföljning av en insats fortlöpande och utan oskäligt 
dröjsmål dokumenteras i journalen. 

I talet med att arbetsbelastningen minskat hos socialselaeterama och 
då detta har uppmärksammats skrivs journaler i dagsläget utan oskä
ligt dröjsmål. Som oskäligt dörjsmål räknar nämnden med inom 14 
dagar. Vikten av dokumentation uppmärksammas och diskuteras 
även vid teamträffar och på planeringsdagar. 

2(3) 

Vår beteckning 



f'1l HÅBO 
"-' KOMMUN 

TYP AV DOKUMENT 3(3) 

Datum Vår beteckning 

2017-05-22 

I tjänsten, dag som ovan 

-

~ 
Asa Löfström 

Enhetschef 





TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2017-06-01 SN 2017/00002 nr 30131 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 

charlotta.carlsson@habo.se 

Redovisning av anmälningsärenden, domar och 
delegationsbeslut år 2017 

Förslag till beslut    

1. Socialnämnden noterar till protokollet att anmälningsärenden, domar

och delegationsbeslut är redovisade.

Sammanfattning 

Delegationsbeslut två förordnande avdelningschef samt ett förordnande 

enhetschef. Delegationsbeslut från treserva avseende individ, 

familjeomsorg/familjerätt och flykting. Dom från förvaltningsrätten Mål 

2116-17. 

Beslutsunderlag 

– Delegationsbeslut, daterat 2017-04-05

– Delegationsbeslut IVO/familjerätt, treserva 2017-05-02 till 2017-06-02

– Delegationsbeslut flykting, treserva 2017-05-02 till 2017-06-02

– Dom från förvaltningsrätten Mål 2116-17, daterad 2017-05-08

– Beslut IVO, avslutat ärende inspektion hem för vård eller boende

Biskops Arnö, daterad 2017-05-31, 2016/00028 nr. 30144

__________ 
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