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2016-06-21 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §40 Dnr 2016/00018 

Riktlinje, våld i nära relationer 

Beslut 

l . Socialnämnden beslutar att föreslagna riktlinjer för handläggning av 
våld i nära relationer ersätter tidigare styrdokument "Handlingsplan får 
våld i nära relationer". 

2. Socialnämnden beslutar att liktlinjerna gäller från och med 2016-07-01. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd avseende våld i nära 
relationer, SOSFS 2014:4, trädde i lcraft i oktober 2014. Författningen är ett 
sammanhållet styrdokument får både socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården, utifrån brottsofferbestämmelsen i 5 kap 11 § SoL 
(socialtjänstlagen). 

Förvaltningen har i samverkan med berörd personal tagit fram bifogade 
liktlinjer får att efterleva fårfattningens krav på handläggning av vuxna 
inom målgruppen. 

Ett av lcraven i föreskrifterna är att Socialnämnden ska fastställa var i 
verksamheten ansvaret ligger att utreda, fatta beslut i och följa upp ärenden 
som gäller våldsutsatta. För att möte valje unik individ med bäst kompetens 
fåreslår förvaltningen att samtliga myndighetsutövande handläggare inom 
avdelningen får stöd till vuxna ska kunna utreda våld. De föreslagna 
riktlinjerna läggs därmed fram får både socialnämnd och vård- och 
omsorgsnämnd. Dokumenten är identiska. 

Riktlinjerna föreslås ersätta tidigare handlingsplan, som nu är inaktuell. 
Vid behov kommer mer detaljerade rutiner och checldistor att upprättas 
inom berörda enheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, SN 2016/18, m28020 

- Riktlinje Våld i nära relationer, SN 2016/18, m28019 

Beslutet skickas till: 
Avdelningen får stöd till vuxna 
A v deningen får stöd till barn och unga 
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Socialnämnden 

SN § 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-21 

Dnr 2016/00003 

Redovisning av anmälningsärenden och delegationsbeslut år 
2016 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut samt inkomna domar for pe1ioden 2016-05-12 till och 
med 2016-06-12 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut avseende individ- och familjeomsorg, familjerätt, , 
flyktingmottagande samt mottagande av ensamkommande barn for perioden 
2016-05-12 till och med 2016-06-12 finns att studera i den fårteckning som 
redovisas vid sammanträdet. 

För perioden redovisas följande inkomna domar: 

Dom daterad 2016-05-30  avseende ansökan om 
bostadsocialt kontrakt enligt 4 kap. l § SoL. Förvaltningsrätten avslår 
överldagandet. 

Dom daterad 2016-05-19 mål nr  avseende ansökan om 
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. l § SoL. Förvaltningsrätten avslår 
överldagandet. 

Dom daterad 2016-05-27 mål nr  avseende fråga om 
prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 
Förvaltningsrättens avgörande står fast. 

Beslutsunderlag 
Delegationslistor från Treserva 
Inlcommen dom daterad 2016-06-02 nr28047 
Inkommen dom daterad 2016-05-23 nr27969 
Inkommet beslut daterad 2016-05-31 nr28025 
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Socialnämnden 

SN §42 

Information från förvaltningen 2016 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar får informationen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-21 

Dnr 2016/00011 

Socialchefen informerar om att det får tillfället finns flera vakanta tjänster 
på enheterna får fårsörjningsstöd, missbruk och socialpsykiatri, inom 
biståndshandläggning och myndighetsutövning barn och ungdom. Det är 
svårt att rekrytera behörig personal, vilket är ett generellt problem vad gäller 
socionomer i hela landet. 

Håbo kommun har den näst högsta fårskrivningen i landet av AD HD
läkemedel får pojkar l 0-17 år enligt en ny rapport som Socialstyrelsen 
presenterat. Förvaltningen kommer arbeta vidare i samverkan med 
landstinget och barn- och utbildningsförvaltningen får att studera varfår 
resultatet är så högt i Håbo. 

Kommunen, tillsammans med näringsliv och Hälsoäventyret, anordnar ett 
fotbollsläger får ungdomar under tre veckor i juni. Ungdomarna får 
möjlighet att prova på olika idrotter och hälsoundervisning av 
Hälsoäventyret 
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