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2. Handlingsplan for ökad integration 
Dnr 2015/00048 

3. Måriadsuppfoljning, delårsuppfoljning, delårsbokslut och årsbokslut/årsredovisning år 2015 
Dnr 2015/00002 

4. Delegationsforteckrring for nya socialnämnden och kompletterande beslutanderätt, revidering· 
Dnr 2014/00044 

5. Jourschema for socialnämnden år 2016, revide1ing 
Dnr 2015/00038 
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Dnr 2016/00003 
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nr. cLT-318 

KOMMUN 
Socialförvaltningen 

. Inger Jansson 
Enhetschef 

Yttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO) i tillsynsärende 
Dnr:8.2-5700/2015-.6 

Förslag till beslut 
l. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande till Inspektionen 

för vår och omsorg 
2. Socialnä:rrmden roridarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (NO) bedömer att socialnämnden har brustit då 
nä:rrmden inte har dokumenterat händelser av betydelse i journalanteckningar i 
samband med ·en placering i familjehem. Vidare anser NO att socialnämnden har 
brustit i att upprätta en vårdplan i samband med placering. 

N O har 25 januari 2016 begärt in yttrande där socialnä:rrmden ska redovisa hur 
nämnden säkerställer: 

'--· 

"' Att nä:rrmden dokumenterar händelser av betydelse 
fil Att en dokumenterad vårdplan upprättas inför en placering i familjehem 

Redogörelse 
NO har under 2015 har genomfort en tillsyn utifrån inkommet ldagomål avseende en 
gravid kvinna med stort hjälpbehov som placerats i familjehem. Enligt redogörelse 
har kvinnan tidigare varit placerad i familjehemmet som vid den placeringen inte 
kunnat tillgodose kvinnans hjälpbehov. Klagande som haft fullmakt att företräda 
kvinnan har inte fått tagit del av begärda handlingar. 

F ör att säkerställa rättsäker handläggning har enheten vid metodmöte avsatt tid för att 
tillsammans gå igenom och implementera upprättade rutiner av handläggningsföldet 
:från aktualisering tillbeviljad insats ocli uppföljning/avslut av insats enligt SOFS 
2014:5. Enheten har tillsammans definierat vad "händelser av betydelser" innebär och 
hur dessa dokumenteras. 

Uppföljning av rättssäker handläggning ligger i enhetschefens uppdrag och kommer 
att följas upp i form av stickprov samt fortsatt dialogmed socialsekreterare i 
metodmöten. 
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Socia !förvaltningen 
Inger Jansson 
Enhetschef 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2016-02-09 

Enheten har upprättat en rutin och en uppdragsblankett/vårdplan som ska användas 
vid uppstart och uppföljning av beviljad insats. 

BesKutsunderlag 
Tillsynsrapport från Inspektionen får vård och omsorg 

Bilagor 
Flödesschema 
Rutin Handläggning vuxna, anmälan, fårhandsbedömning och ansökan 
Rutin uppdrag/vårdplan 
Blankett uppdrag/vårdplan 

Beslut expedieras till 
Inspektionen får vård och omsorg (NO) 

'\ t l Inger Jansson, (phetschef 
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Socialförvaltningen 

Rutill1l för handiläggning vuxna 
A1111mäh~lll1l~ förhall1ld!slbcedömning och ansökcU1l 

Kommunen har enligt 2kap l § det yttersta ansvaret for att enskilda 
får det stöd och den hjälp som de behöver. Om en anmälan gäller en 
person med missbruksproblem är nämnden skyldig att aktivt sö:rja for 
att den enskilde får den hjälp och vård hen behöver for att komma 
ifrån missbruket (5kap 9§ SOL). · 

Ett ärende kan uppkomma hos nämnden på fyra sätt: genom egen 
ansökan, genom anmälan om oro, inkommen kännedom på annat sätt 
eller begäran om yttrande från annan myndighet. Egen ansökan och 
begäran om yttrande beslcrivs här tillsammans då de hanteras på 
lilmande sätt. 

Anmäla 

POSTADRESS 

746 80 BÄLSTA 
BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

0 Vid en anmälan ska den som gör en anmälan på ett tidigt 
skede inform~ras om möjligheten att få vara anonym. En 
person som uppgivit sitt namn kan inte begära att få lämna en 
anonym anmälan. Undantag kan göras vid risk for hot och 
våld en så kallad menprövning. Den som gör anmälan får inte 
hänvisas till att återkomma vid ett senare tillfålle. Om en 
anmälan är anonym be anmälaren att återkomma vid ett 
specifikt tillfålle for att möjliggöra att kunna ställa 
kompletterande frågor. Lämnar ut ditt namn och 
telefonnummer. 

e I samband med att en ny ansökan/anmälan inlcornmer, 
kontrollerar socialsekreteraren att personen är folkbokford i 
Håbo kommun eller har sin huvudsakliga dygnsvila i 
kommunen. 

e Var och en som får kännedom om/eller misstänker att ett barn 
far illa bör anmäla detta till socialnämnden Vid anmälan 
uppmärksammas om det finns barn på follcbokforingsadress 
eller hemmavarande barn. Vid anmälan som inkommer 
skriftligen, via fax kontrollerar administratör om det finns 
barn follcbokforda på adressen. Finns det barn så lä~ar 
administratör kopia på anmälan till Bo U. Socialsekreterare 
utreder vidare i mötet med klienten om det finns barn i 
hushållet (egna eller umgänges eller bonusbarn i hushållet) 
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POSTADRESS 
746 80 BÄLSTA 

BESÖKSADRESS 

o En anmälan kan vara muntlig såväl slcriftlig. Oavsett hur en 
anmälan görs skall den tas emot av socialnämnden. 

0 Anmälaren ska alltid få en bekräftelse om att en anmälan har 
tagits emot. Informera anmälaren om att upp gifter om den 
enskilde inte kan lämnas ut utan samtycke från den enskilde. 

Hur dokumenteras en anmälan? 
e Anmälan dokumenteras alltid av socialselaeteraren i en 

aktualisering. 

o Av dokumentationen ska det framgå vad anmälan avser, vem 
som gjort anmälan och när den gjordes. 

o När en anmälan inkommer kontaktar soCialnämnden alltid 
den enskilde och erbjuder ett möte får information om 
möjlighet till stöd. Ett ställningstagande/bedömning om det 
föreligger behov av vård enligt lagen om vård får 
missbrukare i vissa fall (L VM) måste alltid göras om 
anmälan gäller missbruk. 
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Socialförvaltningen 

Fö:r:lf:rågallll/ Annat §ätt 

Förfrågan 
e Ett ärende kan uppkomma genom att den enskilde sj älv eller 

någon annan hör av sig med förfrågan om önskan att få 
information eller kontakt med 1jänsteman inom 
socialkontoret 

e Om någon annan än den ensldlde själv gör en förfrågan så tas 
kontakt med den enskilde via telefon alternativt per brev. 

e Förfrågan registreras som en aktualisering i Treserva 
benämnd förfrågan/rådgivning . 

o A v dokumentationen ska det framgå vad förfrågan avser, vem 
som gjort förfrågan och när den gjordes. 

e Om den ensldlde inte fullföljer en förfrågan/rådgivning med 
en ansökan avslutas aktualiseringen och arkiveras i kronpärm. 

Annatsätt 

POSTADRESS 
746 80 BÄLSTA 
BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

e Ett ärende kan uppstå genom nämndens egna iakttagelser, 
begäran om yttrande/meddelande från en annan myndighet 
eller information via media. ffiformation kan även inkomma 
från till exempel hyresvärdar om störningar, hyresskulder och 
avhysningar, alternativt från fukassobolag och 
Kronof<;>gdemyndighet. 

o Iakttagelser/begäran om yttrande, dokumenteras alltid av 
socialsekreteraren i en aktualisering. 

e A v dokumentationen ska det framgå vad anmälan avser, vem 
som gjort iakttagelsen/begärt yttrandet och när den gjordes. 

o Ett ärende uppkommer alltid hos socialnämnden när andra 
myndigheter, till vilken nämnden har en skyldighet att yttra 
sig, begär nämndens yttrande. I sådana situationer måste 
nämnden alltid inleda en utredning oavsett vilken inställning 
den ensldlde har .. 

e Att ta emot information på "Annat sätt" kräver samma 
noggranna dokumentation som i all annan handläggning. 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-527 01 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSJDA 
www.habo.se 

E-POST 
myndlghetsenheten@habo.se 



HÅBO 
I<OMMUN 

Socialförvaltningen 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 

JFörham.dsbedömnmg 

0 En forhandsbedömning innebär ett ställningstagande om att 
inleda eller inte inleda en utredning utan ansökan från den 
enskilde. Det kan inte begäras att en utredning ska påbörjas 
om den enskilde avvisar erbjuden kontalet for att utreda ett 
eventuellt hjälpbehov, såvida omständigheterna inte är sådana 
att nämnden oberoende av den enskildes vilja är skyidig att 
handla. 

e En forhandsbedömning ska ske skyndsamt. En aktualisering 
ska inte ligga öppen längre än 3veckor. 

e En forhandsbedömning är inte en mindre utredning utan 
innebär att nämnden bildar sig en uppfattning om den 
enskildes situation och inställning till att ta emot hjälp. 
Utgångspunkten är från de sakforhållanden som genom 
anmälan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom. 
Tidigare kännedom till exempel uppgifter i personakt eller 
tidigare inkomna anmälningar får beaktas. Under en 
forhandsbedömning får nämnden endast ta kontakt med den 
enskilde eller ställa Idargörande frågor till anmälaren (om det 
till exempel inkommit en otydlig anmälan från anmälaren). 
Att inhämta uppgifter från andra anses som en 
utrednings åtgärd, liksom att åka hem till den enskilde om det 
inte överenskommits utifrån den ensldldes önskemål. 

o Om en person deldarerar att han eller hon inte vill ha någon 
hjälp från socialtjänsten kan nämnden i regel inte inleda 
utredning. Detta gäller dock inte om det kan bli fråga om vård 
enligt L VM eller då andra myndigheter begärt nämndens 
yttrande. 

0 Vid en bedömning om inlcommen information skulle kunna 
foranleda att inleda utredning enligt L VM- måste nämndens 
prövning inriletas på om det kanföreligga skäl for tvångsvård 
enigt 4§ L VM. Om det vid forsta bedömningen inte kan anses 
finnas forutsättningar for tvångsvård får utredning inte 
inledas mot den ensldldes vilja. 

e För nämndens utredningsskyldighet enligt 7§ LVM är det 
tillräcldigt med att det kan finnas skäl for tvångsvård for att 
en utrednings ska inledas 
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Vad! §Jka dolmmentera§'! 
Dokumentation av en anmälan, begäran om yttrande eller ansökan 
ska innehålla upp gifter om: 

o vad saken gäller 
o vem vilka som uppgifterna avser 
o vem som lämnat uppgifterna - om inte anonym 
o när och hur uppgifterna lämnats 
o namn och befattning på den som mottagit uppgifterna 
o bedömning 

Att Ej inleda utr~dning/ Att inleda utredning 
En inkommen anmälan, fårfrågan eller information som inkommit på 
annat sätt, skall alltid mynna ut i ett beslut att: 

POSTADRESS 

746 80 BÄLSTA 
BESÖKSADRESS 

Centrumleden 1 

e ej inleda utredning (dokumentation i alctualisering sparas i 
lcronpärm). 

o inleda utredning (SoL l l Kap l§ alternativt inleda utredning 
7§ LVM). 
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Socialförvaltningen 

Upp§Ölkandle l motiverandie kontakt 

Justitie ombudsmannen (JO) menar att om behovet av bistånd 
påkallats av någon annan än den hjälpbehövande personligen bör den 
fårsta åtgärden vara att kontakta den hjälp behövande. Avvisar 
personen ett erbjudande om hjälp kan som regel ingen ytterligare 
åtgärd vidtas. Om andra åtgärder görs, till exempel att ta kontakt med 
någon annan än den hjälpbehövande kan det innebära att en 
utredning felaktigt inleds. 

Om nämnden fått kännedom om att någon enskild sirull e kunna vara i 
behov av stöd från nämnden och den enskilde avvisar erbjuden 
kontalet eller inte går att få kontakt med så rådgör socialselaeteraren 
med enhetschef om bedömning om fortsatt motiverande uppsökande 
kontalet. En individuell bedömning måste göras från fall till fall. 

Bedömningen görs bland annat utifrån kännedom om; 
ID hur ser nätverket ut och vilka resurser finns 
c hur ser försäljningen ut 
0 finns behov god man/fårvaltare 
(\) finns barn 
c finns missbruk/beroende 
ID fmns psykisk ohälsa 
0 finns andra vårdlcontaleter och fungerar dessa 
e har den enskilde kunskap och kännedom om övrigt stöd 

samhället kan erbjuda 

För att kunna göra ett ställningstagande kan det ibland komma att 
behövas fler möten med den enskilde får att ha tillräcldigt med 
underlag fåre en bedömning. Rådgör alltid med enhetschef i dessa 
situationer. 

Om bedömning görs att den enskilde inte har behov av ytterligare 
motiverande kontakt avslutas alctualiseringen med en skriftlig 
bedömning och beslut att ej inleda utredning. Alctualisering och 
dokumentation sätts in i Kronpärm eller sparas i personalet om 
pågående ärende finns. 

Läs mer: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, SOFS 2014:5, Lagen 
om vård av missbrukare i vissa falll988:870. 
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POSTADRESS 

En1igt 4 kap l§ finns inga begränsningar vad den enskilde kan 
ansöka om- det är den enskildes behov som avgör om bistånd ska 
beviljas och hur det ska utformas. En ansökan om bistånd kan vara 
muntlig eller slcriftlig (via brev, fax, e-post, sms). 

Syftet med en utredning är att den ska presentera faktiska 
omständigheter, händelser av betydelser och bedömningar som ligger 
till grund for nämndens beslut. 

e Ansökan om insats dokumenteras alltid av socialselrreteraren 
i en aktualisering eller vid uppfoljning av insats i 
aldanteckning. 

0 A v dokumentationen ska det framgå vad ansökan avser, vem 
som gjort ansökan och när den gjordes. 

o En utredning inleds genom beslut om att inleda utredning
beslut i Treserva 

0 Den enskilde ska informeras så snart en utredning inletts 
oavsett vad frågan gäller. 

e Den enskilde ska informeras om syftet med utredningen och 
vilka utomstående personer/myndigheter som kan behöva 
kontaletas under utredningen. 

0 Att inhämta infmmation från utomstående häver alltid ett 
samtycke till eftergift av selrretess från den enskilde - se 
särskild rutin selrretesseftergift. 

e Den enskilde ska informeras om nämndens 
dokumentationsskyldighet samt den enskildes rätt att ta del av 
dokumentationen. 

o Handläggning av ärenden samt genomforande av beslut om 
stödinsats, vård och behandling ska dokumenteras. 
Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas 
i ärendet samt faletiska omständigheter och händelser av 
betydelse. Dokumentationen skall utformas med respeld for 
den ensldldes integritet. 

746 80 BÄLSTA 
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0 En utredning ska vara så fullständig som det krävs för att 
nämnden ska kunna fatta beslut. Utredningen syftar även till 
en ökad rättsäkerhet för den enskilde i det aktuella ärendet. 
Den ska belysa den enskildes förhållanden i både positiv och 
negativ bemärkelse. A v dokumentationen ska det tydligt 
framgå vad som är socialsekreterarens bedömning av behov, 
matchning av insats samt målsättning med insats. 

o I dokumentationen ska det tydliggöras på vilket sätt 
barnperspektivet har beaktats i samband med bedömning och 
utformning av insats. 

0 Vad som ska ingå i en utredning läs mer i SOFS 2014:5 

0 En utredning ska ske skyndsamt (3månader) 

0 En utredning ska kommuniceras enligt 17 § Fö1valtningslagen 
(FL). 

e En utredning mynnar alltid ut i ett beslut om bifall om insats, 
avslag om insats, ansökan om vård eller inte ansöka om vård/ 
omhänderta enligt L VM eller att avge ett yttrande. Om en 
ansökan återtas ska anledningen till detta tydligt 
dokumenteras i utredning och aktanteckning. 

e Beslut skall registreras i Treserva och ett beslutmeddelande 
skall upprättas och kommuniceras till den enskilde i form av 
ett skriftligt beslutsmeddelande. 

G Ett beslutsmeddelande ska innefatta motivering till beslut, vad 
den enskilde har ansökt, vad som har beviljats, omfattning, 
tidsperiod samt namn och titel på beslutsfattare. Ett beslut 
ska även innefatta en skriftlig besvärshänvisning med 
information möjligheten om samt hur beslutet kan överidagas 
(Hur ett beslut överidagas se särskild rutin). 

o Ett beviljat bistånd ska alltid registreras i Treserva genom en 
verkställighet. 

o När en utredning är avslutad och insats beviljad ska 
utredningsprocess avslutas i Tresmva. Löpande 
dokumentation sker i årendej ournal. 

G I samband med uppstart av beviljad insats upprättas alltid ett 
uppdrag/vårdplan - se särskild rutin. 

Läs mer: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, SOFS 2014:5, 
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Rutinen har som syfte att tydliggöra användningen av UppdragsblankettNårdplan 
vars syfte är att säkerställa att klientens behov tillgodoses i genomfårandet av insats. 

Inför beslut om insats/placering 
Infår beslutad insats ska socialselrreteraren ta del av vad som regleras i ramavtal med 
aktuell utfårare. Vad en utfårare har fårbundit sig att leverera finns därutöver reglerat 
i ramupphandlingens "skakrav" se avtalsdokument 

Vid placering ska ett individavtal upprättas där kostnad, avtalsperiod och hav på 
leverantören regleras. 

Uppstart av beslutad insats 
Efter beslut om insats ska alltid ett UppdragNårdplan skrivas i samband med uppstart 
av insats. Uppdraget upprättas vid ett trepartsmöte tillsammails med den ensldlde 
ldienten och aktuell utfårare. 

Efter upprättat uppdrag skickas dokumentet till utfårare och ldient. Utföraren ska 
därefter upprätta en genomfårandeplan vilken skickas åter till socialsekreteraren inom 
två veckor får missbruk och l månad får socialpsyldatri. En genomförandeplan ska 
vara upprättad tillsammans med klienten och undertecknad av denne. 

Uppföljning 
Tid får uppföljning bokas förslagsvis i samband med uppstartsmöte. Vid uppföljning 
har socialselaeteraren med sig aktuellt uppdrag. Utfåraren ska slaiftligen besvara de 
frågeställningar som finns med i uppdraget. 

Kvarstår behov eller nya behov framkommit som kan tillgodoses inom ramen får 
befmtlig insats, revideras uppdraget och en ny genomfårandeplan upprättas enligt 
ovanstående rutin. 

Efter avslutad insats 
När ett uppdrag är uppfyllt och inga behov kvarstår inom ramen får den aktuella 
insatsen ska utfåraren upprätta en skriftlig sammanställning som skickas till 
socialsekreteraren som sedan tillfårs personakten. 

Ett uppdrag beslaiver vad som skall utfåras och en genomförandeplan beslaiver på 
vilket sätt - hur uppdraget ska genomföras 

POSTADRESS 
746 BO BÄLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

TELEFAX 
0171-527 01 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
myndighetsenheten@habo.se 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 

UPPDRAG/VAROPLAN 
Namn: 

Adress: 

Handläggare: 

Utförare och kontaktperson: 

Datum för upprättad uppdrag/vårdplan: 
Delaktig i upprättad planering: 

Beslutad insats: 
(-vilken insats) 
(-omfattningen: perioden eller antal timmarlantal träffar) 

Mål med insatsen: 
(-konkreta mätbara mål) 

Person nr: 

Telefon nr: 

Telefon nr: 

Telefon nr: 

(identifiera tillsammans med klienten vad som ska vara uppfYllt fö'r att nå målet med 
insatsen, dokumentera i journalen) 

Uppdrag/vårdplan: 
(-vad vill vi att utfåraren ska gö'ra?) 

Bakgrund: 
(- kortfattat om tidigare insatser J 
(-när individen aktualiserades på socialtjänsten i Håbo) 

Social situation: 
(-boende) 
(- arbete/ studier J 
(- ekonomisk situation) 
(- familjefö'rhållande) 
(-barn) 

Fysisk och psykisk hälsa: 
(- ev. diagnos/ funktionsnedsättning) 
(- ev. kontakt med psyldatrin eller ö'vrig sjukvård) 

Missbruk: 
(- omfattning) 
(- alkohol och/eller narkotika) 
(- nykter period) 

POSTADRESS 
746 80 BÄLSTA 

TELEFON VÄXEL 
0171- 525 00 

ORG.NR 
212000- 0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
myndighetsenheten@habo.se 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 

(-sista intaget av alkohol/narkotika) 
(- ev. kontakter med beroendevården) 

Akut planering: 
(-om individen ev. uteblir eller avviker) 
(- vid ev. återfall eller försämrat mående) 

Sammanställning/Genomförande av insats 
o Hur har vi arbetat med uppdraget? 
0 Klientens utveckling 
0 Vilka mål är uppfyllda? 
0 Vad återstår? 
0 Bedömning 

Ovanstående sammanställningigenomförande ska skriftligen skickas till 
socialsekreterare inför nästkommande uppföljning alternativt tas med till 
uppföljningsmötet. 

Tid för nästa uppföljning: 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

TELEFAX 
0171-527 01 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
myndlghetsenheten@habo.se 
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Uppdraget avser 

Uppdragets art 

Uppdraget mål 

Uppföljnung och återrapportering 

Handläggare 
Handläggare: Lena Goffrich 
Vuxenstöd 
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n\ '"· Inspektionen förvård och omsorg 

Avdelning mitt 
Tony Johansson Trobäck 
ton y J ohansson-trobaclc@ivo.se 

Ärendet 

JBESJLU1f 

2016-01-25 Dnr 8 HÅCH@sKO 1\tfMfijN 
Socialförvaltningen 

Håbo kommun 
Socialnämnden 
746 80 Bålsta 

Ank. 2fH6 -o 1- 2 6 

Klagomål mot Håbo lcommun avseendematchning av ett familjehem 
och planering samt utlämnande av ha.ndlihgat. 

Beslut 
Inspektionen får vård och omsorg (IVO) ställer :foljande lcrav på 
åtgärder. Nämnden ska säkerställa att · 

l 

e Nämnden dokumenterar händelser av betydelse}. 

e En dokumenterad vårdplan upprättas inför en place:rlng i 
familjehem. 

Sooia1nämnden ska senast den: lO mars 2016 redovisa for NO vilka 
åtgärder nämnden har vidtagit, alternativt avser att vidta får att lco:tn1Ila. 
till rätta medkonstaterade blister och säkerställa att de inte upprepas. 

Skälen för beslutet 

IVO bedömer att det är en brist att nämnden tnte dokumenterat 
händelser av betydelse. 

I nämndens yttrande framfors att nänmden inför placeringen tagit 
ställtring till familjehemmets lämplighet och beaktat den enskildes· 

· inställrring till placeringen i familjehemmet. Det framgår dock inte av 
joutnalanteclmingama a:tt nämnden tagit ställning till familjehe1Il1Jlet!) 
lämplighet. Det framgår inte heller åV dokumentationen omnä:tn.nderi 
inhämtat den enskildes .instä1Ining till placeringen i det tilltänkta 
familjehemmet. 

Av 6 kap. l § socialijän.stlageJl (2001 :453) SoL fiamgår att 
socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens fors0rg har 
tagits emot i ett annat hem än det egna fåt god vård. Detta :innebär bl. a. 
att nämnden ska ta ställning till om hemmet är lämpligt for den som ska 
placeras. Av l kap. l § SoL framgår att nämnde ska respektera den 
enskildes självbestämmanderätt, vilket ehligt NO: s mening bl. a. 

o lnspei<Hooen för vård oc11 omsorg 
~ ~ Box423 

Telefon 010-788 50 oo 
registrator.orellro@lvo.se 
www.ivo.se 

Fax +46 010-788 56 46 
Qrg hr 202100-653/ 

{!! > 70'1 48 Örebro 



Inspektionen fåt vård och omsorg Dm: 8.2-5700/2015-6 

innebär att ;nämnden ska ta reda på den ensldldes inställning till 
insatsen. 

Av 11 kap. 5 § SoL framgårb1.a. atthandläggning somrör enskilila ska 
dokumenteras. Dolrum.entalionen ska utvisa beslut och åtgärder som 
vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av 
betydelse. 

A~ regeringens forarbeten (Prop. 2004/05:39 s. 19 fi) :fi:atngår att 
dokumentationen ska tillgodose flera syften. Ett allmänt syfte med 
dokumentation är att tillgodose den enslåldes rättssäkerhet. Allt som 
kon1DJit fram i en utredning om den enskilde och som har avgörande 
betydelse får en myndighets ställningstagande i ärendet ska , 
dohunenterås. Dokumentationen och den enskildes rätt till insyn i 
ä':t:enden_som rör myndighetsutövning stät1cer den enskildes skydd mot 
felaktig eller bristande myndighetsutövning. Ett annat syfte med 
dokumentation är att den möjliggör får nämnden att kunna följa upp 
och utv~rdera sin verksamhet för att upprätthålla kvalitet. 

IVO bedömer att det är en brist att nämnden inte upprättat en 
vårdplan. IVO anser att planeringen ska götas inför placeringen eller i 
alla fall så fort som möjligt. 

Av joumalanteclcllingama framgår att familj sherosplaceringen beviljats 
får tiden 2014-11-17 t.o.m. 2015-05-17 men vå.t"d:plausalruas får 
insatsen. Av nämndens yttrande :fi:amgår att  

   
 

planering i ärendet är avhängigt detta. 

Av 11 kap. 3 § SoL framgår att när någon behöver vårdas i ett hem får 
vå1·d ei!Ier boende eller i ett familjehem ska en vårdplan upptättas föl' 
den vå.L·d som nämnden avser att anorchla. 
Eu1igt 5 kap. la§ socialtjänstfårordningen (2001 :937) SoF ska en 
vårdplan bl. a., om det inte möter särsldldq. 
hinder, beslaiva de särskilda insatser som behövs, målet med vården 
och den vårdbehövandes syn på den planerade vården. 

IVO .kan konstatera att de klagande erbjudits möjlighet q,ttfa ta del gv 
begärda handlingar. 
A v yttrandet och j ournalanteclcning i ärendet :fi:rungår att nämnden 
erbjudit de klagande möjlighet att få ta del av handlingar i ärendet 
genom att hämta handlingama på plats eller få dem hemsldclcade. 

' 

Av 16 § fårvaliningslagen (1986:223) FL framgår att en sökande~ 
Idagande eller annan part har rätt att tq. del av det som tillförts ärendet1 

2(3) 



Inspektionen får vård och omsorg Dnr 8.2-5700/2015-6 

om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Rätten att ta del 
av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av offentlighets
och sekretesslagen. 

Tillämpliga bestämmelser 
l kap. l§, 61cap. l§, 11 kap. 3 och5 §§ socialqänstlagen(2001:453) 
SoL 

5lcap. l a § Socialtjänstförordningen (2001:937) SoF 

16 § förvaltningslagen (1986:223) FL 

Bakgrund 
Klagomål.mot Håbo kommuninkom till NO den lO februari 2015. 
Klagomålet avser en 

 
 

 
De Idagande som 

haft fulJmakt att företräda levinnan inför nämnden har inte fått ta del av 
begärda handlingar. 

Underlag 
0 Klagomål 

e Nämndens yttrande 

e Nätn11dens dokumentation i ärendet i form av journalanteclrning 
och ett sammanställt beslutsunderlag. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Birgitta Johannesson. I 
den slutliga handläggningen har inspektör Magnus Lagerqvist samt · 
inspektör Sofia Franssen deltagit. Inspektör Tony Johansson Trobäck 
har varit föredragande. 

För Inspektionen får vård och omsorg 

~yL_ 
Birgitta Johannesson 

Tony Johansson Trobäck 

3(3) 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Avdelning Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

Handlingsplan för ökad integration 

Förslag till beslut 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Datum Vår beteckning 

2015-12-21 SN 2015/00048 nr 26997 

l. Socialnämnden beslutar att anta den kommungemensamma 
handlingsplanen utifrån de egna verksamheterna med forsta uppföljning 
till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen år 2016. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-22 §54 att anta ett integrations- och 
flyktingpolitiskt program som syftar till att skapa en helhetssyn på 
integrationsfrågor inom kommunen, ge underlag for prioriteringar och peka 
ut en riktning for framtiden. Socialförvaltningen har tillsammans med 
representanter från övriga förvaltningar och styrelser tagit fram ett forslag 
på en forsta handlingsplan som förtydligar hur programmets intentioner ska 
genomföras. 

Ärende 
Kommunfullmäktiges program lyfter fram boende, hälsa, samverkan och 
sysselsättning som prioriterade områden. Vmje styrelse och nämnd har till 
uppgift att genomfora programmets intentioner inom rameJ;I. for den 
ordinarie verksamhetsplaneringen och även att årligen upprätta en plan for 
hur man ska arbeta for ökad integration. En tjänstemannagrupp med 
representanter från samtliga förvaltningar och styrelser har tagit fram den 
föreslagna gemensamma handlingsplanen får beslut av respektive nämnd. 

Handlingsplanen ska enligt kommunfullmäktiges beslut vara tillräckligt 
konkret får att vardera förvaltning och verksamhet ska kunna definiera vad 
som bör uträttas och genomforas inom det egna verksamhetsområdet. 
Genom att planen är gemensam ger den dessutom en helhetsbild över 
kommunens samlåde arbete inom området, vilket är viktigt for ett samlat 
grepp i frågan och får de enskilda nämndemas och styrelsemas förståelse av 
området. 

I handlingsplanens forsta del finns information om det pågående arbetet 
inom vmje övergripande del av kommunens organisation. I planens andra 
del lyfts de specifika aktiviteter fram som verksamheterna ser som extra 
vilctiga under år 2016. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I den mån handlingsplanen innebär några särskilda ekonomiska 
konsekvenser hanteras det inom ramen får respektive verksamhet och 
nämnd. 



T JÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

HÅBO Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2015-12-21 SN 2015/00048 nr 26997 

Uppföljning 
Kommunstyrelsen ska enligt programmet fålja upp nämndemas och 
styrelsemas planer, aktiviteter och resultat i samband med årsredovisningen. 
Första handlingsplanen bereds politiskt i respektive nämnd i februari 2016 
och fårsta uppfåljningen sker därmed samtidigt som fårslag på reviderad 
handlingsplan infår 2017 i samband med årsredovisning får år 2016. 

Beslutsunderlag 
- Handlingsplan får ökad integration, daterad 2015-12-17, SN nr 26997. 
- Integrations- och flyktingpolitiskt program KS2014/81 nr 2015.33. 
- Kommunfullmäktiges beslut§ 54, daterad 2014-09-22, SN dnr 2012/20. 

Beslut skickas till 
Avdelningen får stöd till vuxna 
Avdelningen får stöd till barn och unga 
Kommunstyrelsen, får kännedom 

l 
l. l 
,, l 
l 
l r 
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Antagen av socialnämnden 2016-xx-xx § xx 
Riktlinjerna gäller som längst fram till2020-xx-xx 
Dokumentäga re: Avdelningschef Catrin Josephson 
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PLAN 2(10) 

HÅBO 
I<OMMUN 

Datum 

2015-12-17 
Vår beteckning 

SN 2015/00048 nr 26973 

Avdelning Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

Kommunens mål 
F ör perioden 2016-2018 har fyra målområden med tillhörande strategier på 
kommunfullmäktiges nivå prioriterats. Dessa är tillika kommunens mål for god 
ekonomisk hushållning. 

Håbo kommun ska under perioden bli: 

o Attraktiva 
o Kvalitativa och effektiva 
o Hållbara 
o en kommun med sund ekonomi 

Värdegrund 
Alla som kommer i kontakt med Håbo kommun har rätt till ett professionellt 
bemötande präglat av vänlighet, finkänslighet, ödmjukhet, respekt och omtanke. 
"Alla människor är fcidda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats 
med fcirnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av 
gemenskap" (FN s allmänna foridaring om de mänsldiga rättigheterna, Artikel l). 
Alla barn har rätt till villkor och till skydd mot diskriminering. Alla barns bästa 
ska beaktas vid alla beslut som fattas. Alla barn har rätt till inflytande, yttrande -
och åsiktsfrihet samt till integritet (FNs barnkonventions grundläggande 
principer). 



PLAN 3(10) 

HÅBO 
I<OMMUN 

Datum 

2015-12-17 
Vår beteckning 

SN 2015/00048 nr 26973 

Avdelning Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-22 § 54 att anta ett Integrations- och 
flyktingpolitiskt program som syftar till att skapa en helhetssyn på 
integrationsfrågor inom kommunen, ge underlag får prioriteringar och peka ut en 
riktning får framtiden. Programmet omfattar alla som lever och verkar i 
kommunen och slår fast att integration bygger på våra demokratiska värderingar, 
det vill säga allas rätt att delta i samhället på lika villlcor. Prioriterade områden 
som lyfts fram är boende, hälsa, samverkan och sysselsättning. 

Socialnämnden har samordningsansvaret får att driva på arbetet med att 
genomfåra programmets intentioner. Vatje styrelse och nämnd har till uppgift att 
genomfåra programmets intentioner inom ramen får den ordinarie 
verksamhetsplaneringen och även att årligen upprätta en plan får hur man ska 
arbeta får ökad integration. 

För en välfungerande integration behövs hela samhällets engagemang på alla 
nivåer. Utöver den kommunala organisationen utförs ett mycket viktigt 
integrationsarbete inte bara av andra myndigheter utan också av 
frivilligorganisationer, föreningar och genom vatje granne till en nyinflyttad 
kommuninvånare. De integrationsinsatserna beskrivs inte här, utan enbart den 
kommunala organisationens arbete i enlighet med kommuriens integrations- och 
flyktingpolitiska program. 

Upprättande av handlingsplan 

En tjänstemannagrupp med representanter från samtliga förvaltningar har arbetat 
fram denna handlingsplan som är gemensam får samtliga förvaltningar och 
styrelser och som bereds politiskt av respektive nämnd får beslut av 
kommunstyrelsen. 

Handlingsplanen ska enligt kommunfullmäktiges beslut vara tillräckligt konkret 
får att vardera förvaltning och verksamhet ska kunna definiera vad som bör 
uträttas och genomfåras inom det egna verksamhetsområdet. Genom att planen är 
gemensam ger den dessutom en helhetsbild över kommunens samlade arbete inom 
området, vilket inte bara är viktigt för kommunstyrelsens uppföljning utan även 
får de enskilda nämndemas och styrelsernas förståelse av området. 

Uppföljning 

Kommunstyrelsen ska enligt programmet följa upp nämndernas och styrelsernas 
planer, aktiviteter och resultat i samband med årsredovisningen. Första 
handlingsplanen bereds politiskt i respektive nämnd senast februari 2016 och 
första uppföljningen med förslag på reviderad handlingsplan sker därmed i 
samband med årsredovisning för år 2016. 



PLAN 4(10) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-12-17 
Vår beteckning 

SN 2015/00048 nr 26973 

Avdelning Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin .josephson@habo.se 

Disposition 

I handlingsplanens fårsta del beskrivs vilket integrations- och flyktingarbete som 
utförs av respektive förvaltning, får att fårtydliga programmets mer övergripande 
skrivning om ansvarsfördelning. Stora delar av verksamheten kan vara lagstyrd, 
vilket dock inte alltid framgår av den korta presentationstexten. 

Handlingsplanens andra del består av en matris med aktiviteter som respektive 
verksamhet planerar att genomfåra under året får att uppnå programmets 
intentioner. Matrisen ska åtfölja vatje årsredovisning med markering huruvida 
aktiviteten är genomförd eller inte. 

Handlingsplan år 2016 del 1 - Pågående verksamhet 

Socialförvaltning 

Förvaltningen arbetar under såväl Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden 
och Överfårmyndarnämnden och har genom Socialnämnden ett samordnande 
ansvar i flykting- och mtegrationsfrågor. 

Inom avdelningen får stöd till familjer barn och unga inryms flyktingmottagandet 
av ensamkommande barn, såväl asylsökande som med uppehållstillstånd, utifrån 
kommunens överenskommelse med Länsstyrelsen. Det innefattar bland annat 
praktiskt mottagande och myndighetsutövning i form av utredning enligt 
socialtjänstlagen, beslut och uppföljning av boende- och stödinsatser, samt HVB
hem i egen regi. I kommunens regi finns även ett utslussboende får 
ensamkommande med tillhörande ungdomscoacher. Ungdomscoachernas primära 
uppgift är att hjälpa ungdomarna som bor där med integration i det svenska 
samhället. 
Inom avdelningen inryms även familjerätten som ansvarar får att till tingsrätten 
påkalla behovet av särskilt fårordnad vårdnadshavare när ett ensamkommande 
barn som vistas i kommunen får uppehållstillstånd. Detta gäller vilken kommun 
som placerat barnet i Håbo. 

Inom avdelningen får stöd till vuxna inryms flyktingmottagandet av nyanlända 
och andra skyddsbehövande med uppeh1ållstillstånd utifrån kommunens 
överenskommelse med Länsstyrelsen. Det innefattar bland annat praktiskt 
mottagande, bostadsfårsötjning genom sociala andrahandskontrakt, ekonomislet 
bistånd efter individuell prövning enligt socialtjänstlagen och ett 
formedlingsansvar till skola, barnomsorg, arbetsfårmedling och 
socialförvaltningens samhällsorientering som utförs i extern regi. De 
anhöriginvandrare som kommer med anknytning till ensamkommande barn 



PLAN 5(10) 

HÅBO 
I<OMMUN 

Datum 

2015-12-17 
Vår beteclming 

SN 2015/00048 nr 26973 

Avdelning Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

mottagna av Håbo kommun ingår inte i överenskommelsen med Länsstyrelsen, 
men mottagandet består av samma delar. 

Överformyndaren ansvarar får att det utses gode män till de ensamkommande 
barn som vistas i kommunen, även om barnen placerats av annan kommun. 

Barn~ och utbildningsförvaltning 

De nyanlända elevernas skolbakgrund ser olika ut, men de har gemensamt att de 
brutit upp från de sammanhang där de tidigare levt, vilket kan påverka 
studiesituationen. Så väl asylsökande barn och ungdomar som de med permanent 
uppehållstillstånd har rätt till fårskola eller skola enligt skollagen och tas emot i 
utbildning så snart som möjligt. Asylsökande elever omfattas dock inte av 
skolplikten och har bara rätt till utbildning om den påbötj as innan de fyller 18 år. 
Det är den kommun där eleven bor som ansvarar får att erbjuda skola. 

Nyanlända barn mellan 7-15 år med erbjuds plats i grundskolan och nyanlända 
ungdomar som är mellan 16-20 år och salmar gymnasieutbildning erbjuds 
utbildning vid introduktionsprogrammet språkintroduktion. 

Förskola eller pedagogisk omsorg erbjuds nyanlända barn samt barn till 
asylsökande inom ramen får kommunens platsgaranti. I väntan på plats på 
:förskola eller pedagogisk omsorg hänvisas den nyanlände att besöka öppna 
:förskolan får att så snart som möjligt bli delaktig i ett socialt sammanhang. 

Barn och ungdomar som går i skolan har samma rättigheter till stöd t. ex. i form av 
modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt modersmål oavsett om de 
är asylsökande eller folkbokförda i Sverige. De erbjuds också stöd av 
elevhälso vården. 

Barn - och utbildningsförvaltningen anordnar även svenska får invandrare (sfi) 
om minst 15 timmar i veckan. Slcolan ska i upplägget av utbildningen samverka 
med arbetsförmedlingen och verka får ·att utbildningen kan kombineras med 
arbetsmarlrnadsinsatser. Svenska får invandrare omfattar endast personer som är 
follcbokfårda i kommunen. 

Bygg~ och miljöförvaltning 

Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar får kommunens myndighetsutövande 
uppgifter inom bygg- och miljöområdet samt uppgifter inom fysisk planering. 

Inom ramen får integrationsfrågorna medverkar förvaltningen främst genom 
handläggning av bygglov kopplat till de olika typerna av boende får asylsökande. 
Det kan även röra sig om planläggning eller ändring av detaljplan för att ge 
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forutsättningar for att bevilja bygglov. 

Så som flyktingsituationen ser ut idag ställs kommunerna ofta infor problem 
kopplat till plan- och bygglagen (PBL). Sverige befmner sig idag i en situation 
som lagstiftaren inte kunde forutse vid PBLs tillkomst, detta medfor att landets 
kommuner mer eller mindre tvingas bryta mot lagen for att kunna hantera den 
uppkomna situationen, vilket riskerar att sätta rättsäkerheten ur spel och på sikt 
även kan undergräva trovärdigheten for lagstiftningen. 

Mot den balegrunden har därfor Boverket foreslagit till regeringen att det behövs 
ändringar i plan- och bygglagen. Att kommunerna känner sig tvingade till att bryta 
mot lagen riskerar att sätta rättssäkerheten ur spel, och på sikt även undergräva 
trovärdigheten for lagstiftningen. Lagändringarna syftar till att underlätta for 
kommunernas hantering av flyktingkrisen vad gäller plan- och bygglagen, PBL 
(2010:900). 

Bygg- och miljöforvaltningen ser kontinuerligt till att vara uppdaterad på de 
lagändringar som kan komma som en foljd av Boverkets forslag, liksom att folja 
de rättsfall som successivt ger ramarna for rättstillämpningen. Förvaltningen 
deltar också aktivt när det gäller lokaliseringsutredningar for att fmna lämpliga 
byggnader eller markområden for att lösa boendefrågan. 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Kultur och livsmiljö 
I den dagliga verksamheten inom Kultur & Livsmiljös olika verksamheter möter 
vi människor med alla typer av bakgrunder. I samarbete med såväl andra delar av 
kommunen som med civilsamhället gör vi olika insatser for att främja integration. 
Den fria tiden, som avdelningen huvudsakligen arbetar med, ser vi som en viktig 
del i integrationsarbetet Där når vi människor som kommer av fri vilja for att 
utvecklas, kroppsligt eller själsligt, eller bara for sociala relationer. Med det breda 

. utbud vi har av verksamheter, dels själva såsom t.ex. bibliotek, fritidsgårdar, 
badhus och ishall, dels fåreningamas verksamhet som ofta bedrivs i våra lokaler 
med stöd av kommunen ger vi stora möjligheter. 

Kommunikation 
Kommunikationsstrategi och vägledning tas fram och kommuniceras till 
berörda där bland annat målgrupper, språk och kanaler tydliggörs. Syftet är 
att vägleda, tydliggöra och underlätta for alla berörda parter samt samverka 
och använda sig av den kompetens och redan framtagna information som 
finns i andra kommuner/myndigheter. 
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Håbohus AB 

Håbohus tillhandahåller lägenheter till Håbo kommun for så kallade 
bostadssociala kontrakt. De bostadssociala kontrakten kan användas bland annat 
for nyanlända som inte klarar sin egen bostadsforsöljning. Håbohus håller så 
kallad bointroduktion for alla nya hyresgäster där de viktiga aspekterna for att bo i 
hyresrätt gås igenom tillsammans med hyresgästen. Detta kan genomforas även 
for nyanlända om Håbo kommun tillhandahåller tolk till bointroduktionen. 
Håbohus kan vara behjälplig for socialtj ärrsten i frågor som rör boendefrågor, 
både i juridiska, tekniska och ekonomiska frågor. Detta handlar om rådgivning 
och inte ett övertagande av arbetsuppgift eller ansvar. Håbohus bör tillsammans 
med socialtjänsten forbättra dialogen kring boendet i bostadssociala kontrakt for 
att bättre kunna stödja nyanlända i sitt boende. 

Håbo marknads AB 

Håbo Marknads AB informerar elever på SFI (svenska for invandrare) -
utbildningens samhällsinformation om vilken hjälp som finns att få for att starta 
företag i Sverige. Vi samarbetar med A1mi Företagspartner i Uppsala. I Håbo 
erbjuder vi enskild starta-eget rådgivning, bedömer affärsplaner och bjuder in till 
våra olika mötesplatser som t ex frulcostmöten, speeddating, mingel etc. Vi kan 
också hjälpa till att skapa kontakt med lokala företagare for praktik etc. 

Håbo Marknads AB anordnar aktiviteten Roligaste Sommaljobbet- RS for 30 
ungdomar 15-19 år. Det innebär utbildning, 2.000 kr och en personlig handledare 
for att komma på och driva sin affärside under en sommarmånad. 
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SN 2015/00048 nr 26973 

Handlingsplan år .2016 del 2 - Nya aktnv!teter för ökad 
integration 

!Aktivitet !Påbörjas l Beräknas klar l Ansvarig 

Tjänstemannagrupp med representanter från 2016 fortlöpande Hå bo komrrun genom de olika 
samtliga förvaltningar och styrelser utgör ett ett par tillfällen förvaltningarna och styrelserna. 
forumför fortlöpande kuoskapsutbyte, pertennin 
uppfö~tring av handlingsplanen samt utveckling 
inom integrationsarbetet 

O myggnation och iordtringsställande av kvartal l, 2016 2016 Kommunstyrelsens förvaltning 
bostadslägenheter för nyanlända flyktingar. genom fastighetsenheten 
Inköpt fastighet vid Draget. Bygg- ochmiljöflrvaltningen 

och Socialförvaltningen genom 
avdelningenför stöd till vuxna. 

O myggnation och iordtringsställande av nytt kvartal1, 2016 2016 Kommunstyrelsens förvalttring 
HVB-hemför ensamkommande b am genom fastighetsenheten 
Inköpt fastighet vid Draget. Bygg- och miljöflrvalttringen 

och Socialförvalttringen genom 
avdelningen för stöd till barn 

Representant från Socialförvalttringen deltar i pågår fortlöpande Socialförvalttringen 
integrationsnätverket iHåbo konm.m, för Avdelningen för stöd till vuxna 
kunskapsspridning och samverkan. 
Flerspråkig skriftlig bointroduktion tas fram för januari2016 levartal l, 2016 Socialfurvalttringen 
genomgång med nyanlända, vid förhyrtring av Avdelningenför stöd till vuxna 
privata bostäder. 

Socialsekreterare för nyanlända inom januari2016 ny fortlöpande Socialförvalttringen 
ekonomiskt bistånd medverkar i första arbetsform Avdelningen för stöd till vuxna 
etableringssamtalet på AF. 
Information om landstingets hälsosamtal med januari2016 ny fortlöpande Socialförvaltningen 
mera ink:luderas i kommunens mottagande av arbetsform Avdelningenför stöd till vuxna 
nyanlända flyktingar. 
Utökad ijänst på mottagningen för december 2015 pågående Socialförvalttringen 
ensamkommande Avdelningenför stöd till barn 

ochunga 
Intensivt arbete för resurshandläggarna löpande pågående Socialförvaltningen 

Avdelningen för stöd till barn 
ochunga 

Se över och vid behov komplettera tillgänglig januari2016 mars 2016 Barn- och 
information ror nyanlända om rätten till utbildtring utbildtringsförvalttringen 
ochsvenska skolsystemet. 
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!Aktivitet 

Erbjuda elever vid SFI studiestöd utöver 

!Påbörjas 
' 
januari2016 

garanterade 15 hi veckan. Försöketutvärderas 
efter ett halvår. 

Former ror språkpraktik får SPI-elever inom januari2016 
kommunens verksamheter ska utvecklas i 
samarbete med arbetsförmedlingen. 
Praktikplatser får utbildade lärare prioriteras. 

Bevaka de lagändringar somgörs i plan- och 
bygglagen får att underlätta anläggande av 

pågående 
boende får flyktingar. Ävenså bevakas den 
rättspraxis somfåljer. 
Medverkar i lokaliseringutredningar får att :finna 
lämpliga boenden får flyktingars olika behov av pågående 
boende. 

Läxhjälp med medspråkarna - Tidigare aktivitet 2016 
återupptas på tisdagar och torsdagar-
Samarbete med Fridegårds gymnasiet 
Makerspace får flyktingbarn- Producera en sportlov2016 
armtörfilm om en vinterdag- Sportlov Aktivitet 

Sicapa fårutsättningar får :inforrmtion om och februari2016 
deltagande i föreningar 

Inkluderande alctiviteter vid fritidsgårdar rebruari 2016 

Rilctade insatser i ungdomsdemolaati-arbetet mars 2016 

Genomfåra beshrtad infusningsplan av omgående 
bostadssociala kontrakt från 4% till5% 
Genomfåra bo.introduktionmed nyanlända pågår 
(kommunen tillhandahåller tolk) 
Ta fram visst underlag till bo.introduktion på :flera 2015 
språk 
Vara sociaJtiänsten be~älplig med rådgivning omgående 
la.ing bostadsfrågor som avtalsskrivning och 
besiktning vid fårhyrning av privatbostäder får 
flylctingmottagande. 
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! Beräknas klar lAnsvarig 
l 

juni2016 Barn- och 
utbildningsfcirvaltningen 
ansvarig får SFI Håbo 
vuxenutbildning 

jrmi2016 Barn- och 
utbildningsförvaltningen 
ansvarig får SFI Håbo 
vuxenutbildning 

Fortlöpande Bygg- ochmiljöförvaltningen 

Fortlöpande Bygg- ochmiljöförvaltningen 

Juni2016 Kommunstyrelsens förvaltning 
genomKultur ochlivsmiljö 
folkBiblioteket 

Februari2016 Kommunstyrelsens förvaltning 
genomKultur och livsmiljö 
folkBiblioteket 

pågående Kol1Jilll.IDStyrelsens förvaltning 
genomKultur ochlivsmiljö 
Förening & Anläggning 

pågående Kol1Jilll.IDStyrelsens förvaltning 
genomKultur ochlivsmiljö 
Ung och hälsa 

pågående Kol1Jilll.IDStyrelsens förvaltning 
genomKultur ochlivsmiljö 
Ung och hälsa 

dec 2017 HåbohusAB 
Socialfårvallningen deltar 

fortlöpande HåbohusAB 
Socialförvaltningen deltar 

2016 HåbohusAB 
Socialförvaltningen deltar 

fortlöpande HåbohusAB 
S ocia1fcirvaltningen deltar 
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!Aktivitet 

Informera SFI -elever villcen hjälp som finns i 
Sverige for att starta fdretag. 
Erbjuda SFI-elever enskild starta-eget 
rådgivning 
Erbjuda SFI-elever Driva eget kompassen- 2 
dagars faretagsskola 
Bygga nätverk nyanlända och lokala fdretag för 
att skapa praktik, jobbskuggning och anställning 

Erbjuda 15-19 åringar Roligaste son:nnatjobbet 
där deltagarna skapar sitt eget sommaJ:jobb. 

PLAI\l 

Datum 

2015-12-17 

1 0(1 O) 

Vår beteckning 
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! Påbörjas l Beräknas klar !Ansvarig 

maj 2016 maj 2016 Håbo Marknads AB 

maj 2016 fortlöpande Håbo Marimads AB 

maj 2016 maj 2016 Håbo Marknads AB 

fOrtlöpande fOrtlöpande Håbo Marknads AB 

juni2016 juli2016 Håbo Marimads AB 
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lnterkulturella möten 
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Kommunens mål 
Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga fårutsättningar för personlig utveclding och 
lärande. 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

Förtroendet får Håbo kommun ska öka. 

Värdegrund 
Alla som kommer i kontakt med Håbo kommun har rätt till ett professionellt bemötande 
präglat av vänlighet, finkänslighet, ödmjukhet, respekt och omtanke. 
"Alla människor är fådda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med 
fårnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap" (FNs 
allmänna förlclaring om de mänslcliga rättigheterna, Artikel l). 
Alla barn har rätt till villkor och till skydd mot diskriminering. Alla barns bästa ska 
beaktas vid alla beslut som fattas. Alla barn har rätt till inflytande, yttrande - och 
åsiktsfrihet samt till integritet (FN s barnkonventions grundläggande principer). 
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KS2014/81 nr 2015.33 

Övergripande utgångspunkt 
Integration bygger på jämlikhet, samforstånd och respekt mellan alla människor oavsett 
bakgrund. 
Integrations-och flyktingpolitiska programmet omfattar alla som .lever och verkar i 
Håbo kommun. Integration bygger på våra demohatiska värderingar, det vill säga allas 
rätt att delta i samhället på lika villkor. I Håbo kommun är utgångspunkten att alla 
människor har samma värde samt är en tillgång. Bara tillsammans skapar vi en 
1interkulturellkommun. 
Håbo kommer att fortsätta utvecklas mot ett interlculturellt samhälle. Med det menas att 
alla ska ha möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina individuella forutsättningar 
samt att fokus ligger på att barn och unga ska ges bästa forutsättningarna for utveckling 
och lärande. För detta arbete Iaävs att vi uppmärksammar föreställningar om kön samt 
social, etnisk och religiös bakgrund, som begränsar den enskildes utveclding och leder 
till försämrade livschanser. 

Syfte 
Programmet syftar till att skapa en helhetssyn på integrationsfrågorna inom kommunen, 
ge underlag for prioriteringar och peka ut en riktning for framtiden. 

Prioriterade områden 

Q Boende 

o Hälsa 

c Samverkan 

f) Sysselsättning 

Boende 

Håbo kommun ska verka for att stärka bostadsintegration och forbättra boendemiljöer 
som bidrar till attraktiva bostadsområden. Allas delaktighet i kommunens utveckling är 
en viktig del for ökad integration och for att forbättra de sociala och miljömässiga 
villkoren. 

1 interkultnrell (av inter- och kultur) avser processer där människor med olika språk och kulturer kommunicerar och 
interagerar med varandra (www.ne.se). 
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Hälsa 

En viktig fårutsättning får integration och delaktighet i samhället är god hälsa. 
Kommunens strategi ska vara att utveclda en välfärd med god kvalitet får alla. Ett 
samhälle är välmående när alla invånare har möjlighet att fårverldiga sin potential, och 
det till fullo inser att alla invånare är ömsesidigt beroende av varandra får att skapa 
välstånd och god utveckling. 

Samverkan 

Samverkan är en viktig del i Håbo kommuns integrationsarbete, inte minst mellan 
kommunens olika verksamheter. Detta gäller även mellan och gentemot olika aktörer i 
samhället såsom landstinget, myndigheter, utbildningsväsendet, fåreningslivet, företag, 
religiösa samfund och det övriga civila samhället vilka också ska stimuleras till att 
samverka får ökad integration. 

Sysselsättning 

Tillgång till det svenska språket är en viktig del i integrationen. Förskola, skola och 
fritidsverksamhet i Håbo kommun ska ge hög kunskapsnivå i språk, interlculturell 
kompetens och i arbetet får allas lika värde. Alla ska ha tillgång till det svenska språket 
och samhällsinformation i samband med introduktionen till det svenska samhället. 
Utbildningssektorn har en vilctig uppgift att ge alla barn och ungdomar tillgång till 
modersmålsundervisning. · 
Arbete är en vilctig nyckel till etablering och är ett medel får människor att känna 
delaktighet och att vara oberoende. I Håbo kommun är goda kontaleter med näringslivet, 
ett alctivt arbetsmarimads-och integrationsarbete, vilctiga delar får att bidra till arbete 
och tillväxt i kommunen och i regionen. 

Tillvägagångssätt 

Integration, delaktighet och interkulturella möten bygger på jämlikhet, samfårstånd och 
respelct mellan människor. Dessa värderingar ska prägla alla verksamheter i kommunen. 
I integrationsarbetet strävar Håbo kommun efter att skapa en inkluderande lcultur fri från 
diskriminering. Att arbeta interlculturellt i Håbo skapar nya perspektiv och ger ökad 
kunskap om olika människors resurser och behov. Detta får att generera mervärde får 
kommunens verksamheter och medarbetare lil<:som får dem som nyttjar kommunens 
service och "tjänster. 

Ansvarsfördelning 

Integrations- och flylctingpolitiska programmet får Håbo kommun fastställs av 
Kommunfullmälctige. Socialnämnden har samordningsansvaret for att driva på arbetet 
med att genomfora programmets intentioner. Va:tje styrelse och nämnd har att va:tje 
nämnd och styrelse har till uppgift att genomfåra programmets intentioner inom ramen 
for den ordinarie verksamhetsplaneringen, med 1j änstemannastöd från 
socialförvaltningen. Samtliga förvaltningar och bolag ska bedriva både ett internt arbete 
i fårhållande till sina medarbetare och ett externt arbete i fårhållande till Håbo 
kommuns invånare. I Håbo kommun ska va:tje nämnd och styrelse årligen upprätta en 
plan for hur man ska arbeta får ökad integration. 
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Uppföljning 
Kommunstyrelsen ansvarar får att årligen följa upp nämndemas och styrelsemas planer, 
aktiviteter och resultat. 

Kommunikatiorrn 
För att öka lrunskapen om verksamheter i Håbo kommun ska information göras mer 
tillgänglig och lättförståelig. Gemensamma normer bidrar till trygghet och att skapa ett 
gott samhälle. Interkulturella möten som präglas av öppenhet är en fårutsättning får ett 
fungerande samhälle där vi kan bemöta varandra med respekt, oberoende av bakgrund. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-22 

Kommunfullmäktige HABO. KOMMUN 
SOCIALFORVALTNINGEN 

KF§54 KS 2014/81 
Ank. 2014 ~ 10- o 6· 
onrJ.DiaAJa.o 1~ . ~ro& 

Beslut <>m integrations;. och flyktingpolitiskt program 

~ammanfa.ttn(ng 
KQ1ll1Jlun:fullmäktige beslutade 2013-11-11, § 90, att inrätta en tillfållig 
beredning med uppdrag att redovisa forslag dels till ett integrationspolitiskt 
program ooh dels till ett flykt:ingpolitiskt program. 

K.ommnnstytt?lsens arbetsutskott besluta,de 2014~05~Q6.; § 72 att remittera 
beredningeus fdrslag till samtliga nämnder for yttrande" 

Yttrande har inlco!IJ.iJ;lit ;från Skoluämndeu, Tills:tåndsnärimden och 
Socialnämnden. 

Av Tillståndsliätn.rldens yttrande :framgår att nämnden tjlls:tyrker 
bere~gens förslag, dock a:p.ser :rtäm'4den att den bö:t; Wlill.mt<ts från ~tt 
upprätta ärliga planet med mål ·ooh åtgärder for hu:r arbetet m~d 
i:Jitegrations.polii;iska :frågor böt ske. 

Av Socialnämndens yttra1;1de framgår attnämnden anser attprogra.tnrliet är 
ett bra övergrip.an,qe program som fokq~er~på de ltvso.mråden som. är 
v:iktiga får en person sorn är nyaoländ i SverfgB. Sooiabiåm;nden föresiår att 
fullmäktige ska godkänu~ rorslaget . 

Av skolnämndens yttrap.de framgår att nälli!lden, .qnser får att programmets 
övergripände :oiål orn sm.nvei(can .slca nås b9t det ;fin.uas en genomgå~nde 
samsyri aven 1 implemel;lte.J:"in,gsprocessyn. I progtanUn.et fdr:eslås att v-ari e 
ens1d1d styrelse o oh näl:J:14d ska f?. ti1l uppdrag att l).pprätta yllskilda planer 
oohmål. På detta sätt överlämnas ansvf!l,ret till va:Jje enskildfOrvaltning och 
nämnd att sj älva göra en p:(oblemfonnu1ering av vilka åtgärder som behövs 
för att skapa r6rbätttbigar inom. sitt verlwamlietsområde utifrån sina resurser 
ooh ån:i.bitions.tiivä. 

Nätrind:e:n ab.ser att en m.er. allontfattande geiiötnlysning bör göras utifrån. 
B;å:bö kommuns fårutsätb;rl:ilgar till rnottagande och behov av sam..qrdnin,g. 
·nå,. skapas en större idarhet hur mål sk~ integr~ras i kommunen~ stjmjngs~ 
och iedrrlngsp:rociss. · 

Förv~Jtnfrigens .be.rednirtg 
Det förslag till p:rqgrall). som beredningen hat aibet~t :fram ~<;lenti:ijerar 
vil.ctiga oJ:Jitådeh rdt e:ri. framgångsrik integtation av invandrare och 
nyariiända. Dock så anser 1cöilimunstyrelsens förvaltning att både de 
identi;fietade otnrådena i p-tö gtanimet, såväl som prograin:tnet i sill helhet, 
besla:ivs i övergripand,e ooh generena m·dala&. · · 

Kommunstyrelsens förvaltning anser därfor att det ä:r svårt att med 
pxogntm:tnet söm utgängspllDkt definiera vadsom bör uträttas oc;h 
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ge:tmmfdra$1-nom de olika kelll'rl1u:ttala ved~satfihetsorn:råderta, vill~t :llrn~bär
att clefhlli problematiskt·för eiwkiidanä:.pmdet att. fatta b~ljlti:t.öm kottltt~ta 
:mål oeh åtg:&t.der., SpeQi{)llt efter:s.6J;U myc1cat ~v det s. om P,l'91?;fa:ttl'll.1et 
:!lå:tP.i).e'l;', tlll ~~ti:i.p.Cfl:gäll~:.o.c;le m:ode.rsm~st:rnd~l'ViJ~!lir!g, f11; ):edan ålag~ 
kQ~in~h ~a lagstiftflb;tg. :Pet Jnn~b.är ä;v:en .att-xle.t uti]tå;h-p:tograntnw't.l>lli 
BV~ii:_!d'r 1conillllU1S.tyJ'elsen att :fu1j'a -upp, 601i ntv'ät;d~tå. e;ilsictidfu:ifu+md~F~ 
.eventn.elia :m'!!Looll åtag:lU).den. 

I<;ommunS:tyr.elsens förvaltrti:ng anser därfOi· _prog:z:aJ11tilet bor komplptt.(Jras 
nwd Ytterligare irffqr};jla:tiål.l o ni lim de tilltänkt~ ha-ndlin;g§rp1an~m&.ska 
utforiu®s, . 

K.-otnJrnuurtyreJs'~.Qs .f6tvalttii;ng kan ~v.en könstatera att det ipm:graT:III11Jj)t 
fore~l~~Wt'lm:tnnl'Cinsty.J.:~len sl~ ansvara: for bMe salnot~t®.g vqh 
upJ;>fö~nfng av prp,gimilmets :iiJ.te~'tJ,o~?r. K.<ffilmw'rfi:dl:mäktige hat l:iesintiJJ 
att vl~.tl;}glem€nte ife1eg€)t~ till soofa-1n~c1:en att hi~a qbh äli~v?r? :ttir 
-arbetet ihom både. fly1d'lng!p;ottagau:<;Let q:o:b. åtg&.tl~rfot a;u~tt;Jq'sa. P~,gro);ld 
av·dettiii.~t~rnnns ilv1!J:n ~o.njnJtm~!!s sami~d<1lcotrq1et.ens inmn intei?Yations~ 
oqb :Uylctlngpoiitiska frågor på soofat;fdrvaltningen. R-et såd~lit f0t_thrande 
skffil:e, q{l\•f0r::i1i't8 vara for.~!iligbned gål.laudt;l tegl'e)Ji{}ntetJ,, ~"Ua'il,de 
upp.folj:ill11g så. fdreslår kommimsty.telSens fdnr~g att dett~ ha11tems i 
damband med !h's.redew;smng, 

:&oimn:qns:tytdsens :totva1t.iJ{ng an:se.t att ·socialnftln1fden aJ' -p ä~ t Hlmpad~att 
sam..ö:.rdna atb:ätltlt m~dprog;ranimetsamt atttillhandahålla ijän-st-emättnästö..d 
ti11 s~Ii1t1tg;a- fdntaltnm,gar 09h nä1t(;Iided ar0ijtetl:fll?d.firon1~ga.näet.q.'lf mäl 
-ocili. åtgi.irasp.laner. ~oinmunstyi;{{lsetts :f:arv~fttling fö.te~1å! :Q~rt.dt ~tt 
purllit<rn atir~.r?fe.ifde}JJ:iittg. g~ fo.'lj$-de lyd$;e~ · 

~'futegratie-Jis- oc;h flylctjngpolitirucå. prpg~.:a).'b.:rtl.et f®r :S:atJo·konnJiTIJ;J, fä;ststä:Us: 
.t,~.v K~-inml:nftilltnffk{ige. S.oohtln..tltn;ule.n h.ar Smll!'!T~i11g..smi:svatet föt ,a_,ft. 
-dl;Lv:a på arb~t~t m€q att ;genomfOra. programmets in:te:ntio:ne,t; Vå:t}e styte{~~
o~11 n'ftrpnd har att ·-v.a:t;ie 11fumicl eYcrh sf).lfelse .71,~ till ~tppgf/t {'f.lt ffet1.q~t,iftkt;! 
progrcan:n1tet& itzte.nttort.el' tn.o.;tz. 7'0J.1i.tt1J /81; ilefr QJ'iftn{:ä·# 
vei/ca•nlnfz.fitk.Pla;ne,ringen, trt.f1.d dlit1st"åt7zg.;t.'flifNft(J.?l fi'fJ.'n· ;~oeialfiJrv.ctltningett:~ 
$a1,ntiigfi .ffln,~1tnin_g~r ~f?h bt:iJag mm b~dr:iva nåd~ ett il).ternt ,at~ete: i 
:t:Qthäll.ånde- till .&:ina madarbstar~ oeh -~tt exterrrt ai'b(}te i f<?r'(lallaut'le- tUI 
Båbo kmnn,mus invånåre~ I HåbCJ k\\>)J'J.fu;un si}a Vå,t].0 n:ämtr.cl: dob; styi'!illse 
åtlfg!Jn U_flptätta en plmfö:t htirnlah sk.a: ~b0t~ fof b1tadilit~gr<\ttop/' · · 

Gä11åtide ftii;gan Plli .kOfuriJ.llnilräf~öh så '.ans~t kotniw1nstyrelsgns; fOI<:vai\nJ.ug 
int~:? :att. en. :s~na~;at Jtt>nunprtikäiiolJ$.la1f l{:öpJ(låt ti!t. piro:grw:un;~t b'O:t 
npJ)tifttas, Ko;trtmwrl,ka:ti<mspl$er1~g~4 bör ist~llet slre j samban~ · m!:id. 
·np_prattf)näet ·av l'<!Spektive nåltu.t<ils v~k-sa11ilwtspia'ner.Jilg oo:l1 d~ .akttvlt~ter 

Håbo kommun, 
Kommunstyr~Jsens '§JlialtninQ_ 
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Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§54 KS 2014/81 

som återfinns där. Därfor fareslår kommunstyrelsens forvaltning att det sista 
och avslutande stycket under rubriken kommunikation stryks. 

Kommunstyreisens :fcirvaltning anser även att socia1näm:n,den bör uppdras att 
till kommunsty.rels~ komplettera programmet med :information om :hur 
handlingsplanerna ska utformas. 

Beslutsunderlag 
Integrations- och flyktingpolitiskt program 
skolnämndens beslut2014-06-16, §53 ~' 

-"- Tillståndsnämndens beslut 2014-06-16, § 52 

Socialnä:tonden,s.beslut 2014-06-10, § &5 

Tjänsteskrivelse 2014-07-29 
Arbetsutskottetsbeslut2014-08-19, § 98 
E.:ommunstyrelsens fo.rshigtill beslut 2014-09-01, § 119. 

styrelsen och arbetsutskottet tillstyrker forvaltningens fårslag. 

Konunutifullmäktiges be:ha11dling av ärendet: 

Yrkande 
Per-OlofThorsbeck (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens fOrslag till beslut. 

bärefter konstaterar ordfåranden att endast kommunscyrelsens rotslag tj,ll 
beslut föreligger och ställer detta under proposition och finner att 
:fullmårctige besiutar i eillighet med detta, 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige b~sJutar anta integrations- o oh flyktingpolitiskt program 
komplett med kommunstyrelsens fdr~slagna ändringar. 

2. Fulltriäktige beslv.tar att uppdra till socialnämnden att till 
:(comm:unstyrelsE?n komplettera pro grammet med informatipn om hur 
handl1:9:gsplanerna ska utfonn.<~;s . 

Besfu.tsexpediering 
Samtliga nämnder. 
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T JÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Datum Vår beteckning 

2016-02-03 SN 2015/00002 nr 27270 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen får 2015 och 
överlämnar denna till kommun:fullmäktige. 

Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar ett överskott får verksamhetsår 2015 om 3 395 tkr. 
Samtliga mål som nämnden beslutat får verksamheten är uppfyllda, 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens årsredovisning får 2015 visar ett överskott om 3 395 tkr. 
Det beror i huvudsak på överskott inom följande tre verksamhetsområden 

- Förvaltningen har sålt platser i den så kallade Kämpeverksamheten på 
Biskops-Arnö till andra kommuner vilket gör att denna verksamhet 
redovisar ett överskott om l 251 tkr. 

- Boendet får ensamkommande flyktingbarn på Biskops-Arnö redovisar 
ett överskott om 2 7 41 tlcr beroende på att verksamheten under hösten 
2015 haft fler barn boende än vad som var budgeterat. 

- På grund av ett utvecklat arbete på hemmaplan är kostnaderna för 
familjehem l 062 tkr lägre än budget. 
Kostnadetna får fårsö:tjningsstöd är 97 5 tla: lägre än 2014 vilket kan 
antas beor på en något bättre arbetsmarknad men också på ett pågående 
utvecklingsarbete i verksamheten. 

Inom framfår allt verksamhetsområdet institutionsvård vuxna redovisas ett 
större underskott, 3 388 tkr. För att på silet minska dessa kostnader är det av 
största vilct att utveclda stödet lokalt i Håbo med framfår allt bostäder och 
sysselsättning. 

Värt att notera är också att trots att institutionskostnaderna får barn och 
unga överskrider budget något så har kostnaderna får denna insats minskat 
med ca 4,5 mkr jämfört med 2014. 

Året i övrigt har framfår allt präglats av ett stort mottagande av 
ensamkommande flylctingbarn, särskilt det andra halvåret. 

När det gäller nämndens mål får 2015 så är samtliga fyra mål uppfyllda. 
Dock ska noteras att målet kring att öka fårtroendet får socialtjänstens 
verksamhet är väldigt lmappt uppfyllt och därmed ett fortsatt 
utvecldingsområde får 2016. 
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1 Sammanfattning 

A v delningen får stöd till familj er, b am och unga har under 2015 arbetat med att få ett 
bra arbete på hemmaplan med placerade bam och ungdomar såväl i familjehem som på 
institution. Samarbetet mellan öppenvård och myndighetsutövare har under året 
fårbättrats betydligt. Nämnden har också tillsammans utarbetet en plan får 
"hemtagningar", som innehåller ett intensifierat arbete med föräldrar och ungdomen 
själv. Kostnadema får institutionsplaceringar har sänkts med 40 procent 2015 jämfört 
med2014. 

En av årets händelser som påverkade avdelningen samt all personal mycket var den 
tragiska bilolyckan där bussen från HVB-hemmet får ensamkommande var inblandad. 
Det var en av de anställda som körde bussen och sju av de boende på HVB-hemmet satt 
i bussen. Alla hamnade på sjukhus. Ungdomarna kom så småningom efter 
sjukhusvistelsen tillbaka till olika boenden, utom en av ungdomama som fick allvarliga 
bestående skador, och som så småningom fick ett rum på Pomona. 

Under hösten 2015 ökade laaftigt antalet anvisningar tillkommunen av 
ensamkommande bam. Nämnden har under året tagit emot över l 00 ungdomar till 
kommunen, flera har placerats på institutioner eller i familjehem ute i landet. 
Placeringarna har skett antingen i familjehem eller i HVB-hem. Detta har gjort att 
arbetsbelastningen på socialsekreterare och resurshandläggare varit mycket hög. Därfår 
har handläggarna, trots en inhyrd konsult och hjälp från kollegor, inte klarat av att 
utreda familjehem eller ungdarnamas på ett tillräckligt bra sätt. Med anledning av detta 
beslutade nämnden att göra en anmälan till IVO (Inspektionen får vård och omsorg) 
enligt Lex-Sarah och samtidigt vädja till Migrationsverket om ett tillfälligt uppehåll i 
mottagandet av ensarnieammande barn. Detta fåranledde att en Lex-Sarah anmälan 
gjordes. 

På avdelningen får barn, unga och familj har ett gott arbetsklimat skapats, med en god 
stämning i arbetsgrupperna och en hög vilja att hjälpa varandra. Trots det svåra 
rekryteringsläget har avdelningen lyckats att fä goda medarbetare till socialtjänsten i 
Håbo kommun. Det verkar finnas ett gott rykte om avdelningen, varfår människor söker 
sig hit. 

Inom avdelningen får stöd till vuxna har det präglats av personalomsättning, men även 
nystart. Vid årets slut är alla tjänster relayterade. De verksamheter som främst bör 
nämnas avseende utvecldingsarbete under hösten är sociala bostäder och 
flyktingmottagande. 

Inom missbruk salmas sysselsättning och boende på hemmaplan, samt en välfungerande 
vårdkedj a, vilket sammantaget är ett viktigt utvecldingsområde framåt. 

Sammantaget redovisar nämnden ett överskott om nästan 3,4 miljoner laonor. Det beror 
i huvudsak på lägre kostnader för fårsöljningsstöd, mer intäkter är beräknat från 
Migrationsverket och att projektet ensamkommande flyktingbarn från och med 2015 
fruns med i driftsredovisningen. 

Socialnämnden uppfyller helt tre av sina fyra mål. Ett av målen, fårtroendet får 
social1jänstens verksamhet ska öka, är inte uppfyllt. Visserligen steg vi någon poäng i 
SCB:s medborgarundersölming men det var inom felmarginalen och inte på den 
målbildsnivå som nämnden beslutat. 
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2 llJppdlrag och ansvarsområde 

Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt får människors 
självbestämmanderätt och integritet. Vård och behandling ska så långt som möjligt 
genomfåras i frivilliga former. Utgångspunkten får allt arbete ska vara den enskildes 
behov, lagstiftningen och de ekonomiska resurserna. Socialnämnden bedriver sitt arbete 
i nära samverkan med brukarna och i enlighet med socialtjänstlagen ska tvångsinsatser 
så långt som möjligt undvikas. 

Socialnämnden består av tre ledarnöter och två ersättare. Nämnden ansvarar får 
kommunens uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden, som rätt till 
bistånd, åtgärder vid missbruk, omsorger om barn och ungdom samt serveringstillstånd 
och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. För att kunna fatta akuta beslut måste 
någon ledamot i nämnden alltid finns tillgänglig. Det är löst genom att de ordinarie 
ledamöterna har en jourvecka var tredje vecka. 

Inom nämndens administration finns delar av socialchefens kansli, avdelningen får stöd 
till barn och unga och delar av avdelningen får stöd till vuxna. Socialchefens kansli 
ansvarar for ekonomi, administration, kvalitets- och utvecklingsarbete, handläggning av 
serveringstillstånd och delar av anhörigkonsulentens tjänst. 
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3 Arets händelser 

Avdelningen för stöd till familje1·, barn och unga 

Under hösten ökade kraftigt antalet anvisningar till kowmunen av ensamlcommande 
barn. Nänmden har tmder året tagit emot över 100 ungdomar till kommunen, flera har 
placerats på institutioner eller i familjehem ute i landet. Dettahar gjo1t att 
arbetsbelastningen på socialsekreterare och resmshandläggare har varit mycketl1ög. 
Därforhar handläggarna, trots en inhyrd konsult och hjälp från kollegor, jute Idarat av 
att utreda familjehem eller ungdomrunas behov på ett tillräclcligt bra sätt. Med 
anledning av detta beslutade nämnden att göra en anmälan till rvo (Inspektionen !å 
vård och omsorg) enligt Lex Sarah och samtiiligt vädja till Migrationsverket om ett 
tillfålligt uppehåll i mottagandet av ensamkommande bam .. 

Nämnden har under året lyckats sänka kostnadema med 4,5 miljoner la:orror fåT 
mstitutionsplaceringru· av barn och ungajärnfort med2014. Sän1rningen av kostnaderna 
är ett medvetet beslut där avdelningen har gjort ett aktivt arbete med hemtagning samt 
arbetat fram nya liktlinjet om samarbete mellan utfårare och handläggru·e inom 
fårvaltniD gen. 

På avdelningen för b am, unga och familj har det skapats ett gott arbetsklimat, med en 
god stämning i arbetsgrupperna och en hög vilja att hjälpa. varandra. Trots det svåm 
rela:yteringsläget har avdeh:tingenlyckats att få goda ruedru·betare till socialtJänsten i 
Håbo kommun. Det verkar fmnas ett gott rykte om avdelningen, varfår människor söker 
sig hit. 

Avdelningens verksamhet och arbete påverkades mycket av den tragiska bussolyckan 
med ungdomruna från boendet for ensamkommande på Biskops-Amö. Sju av de boende 
på liVB-hemmet satt i bussen. Alla hamnade på sjukhus. Ungdomarna kom så 
småningom tillbaka till olika boenden efter sjukhusvistelsen, utom en av ungdomarna 
som fick allyru·Jiga bestående skador och så småningom fick ett rum på Pomona. 

Avdelningen föt· stöd till vuxna 
Personalomsättningen haJ·· varit hög och tre fjärdedelar av medarbetarna. är nyanställda 
under året. Arbetet har dätför folruserats främst på att upprätthålla kärnverksamheten 
snarare än att vidareutveclda arbetet. Bland de nyrelcryterade medarbetarna återfinns 
såväl avdelningschefsom enhetschefer. Infår år 2016 är fortfarande inte alla "ljänster 
tillsatta, :men flera medarbetar·e som tidigare slutat bar valt att komma tillbaka till 
konnnunen, vilket är glädjru1de. En utökning av personalstyrkan är gjord1 ochmed 
rekrytering av seniorhandläggare till ekonomiskt bistånd. 

Under året har några flyktingfamiljer tagits emot som är anhöriga till tidigare 
ensamkom:mru1de barn. Däremot har fårvaltningen inte haft tilb·äckligt med bostäder får 
att kunt1a ta emot några nyanlända flyktingar inom ramen får överenskommelsen med 
Länsstyrelsen. Håbohus bö1jade dock mot slutet av året att överfåra fler lägenheter till 
socialfårvaltrringen, i enlighet med nya direktiv där ru1delen sociala lägenheter ökades 
med en procentenhet. Vid årsskiftet var däl'får flera flyktingfamilj er på ingång. Inom 
avdelningen har flylctingsrunordnare och socialsekreterare med falrus på nyanlända 
bildat ett team får att öka ett samordnat mottagande. 

Ett pl"ojelctmed språk- och samhällsguider inom flyktingmottagningen som har bedrivits 
under året avslutades i september. Under hösten startades ett nytt projekt inom 
Delegationen får unga till ~rbete. I december stru-tades en ny samverkansplattfonn för 
vuxna med behov av sarnoninad arbetsi:uriktad rehabilitering. I plattfalmen f:ttms en 
srunverlcanskoordinator som är finansierad av Samordningsfårbundet samt en 
tilläggsresurs i form av social arbetscoach. Inom missbmksgruppen har externa 
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vårdvistelser präglat året. Många av ldientema har en sammansatt psykiatrisk 
problematik som har inneburit högre vårdkostnader. För andra ldienter har placeringar 
kunnat tmdvikas om det har funnits lokala lösningar vad gäller boende och 
sysselsättrring. Detta är därför ett mycket viktigt utvecldingsormåde under år 2016, om 
kostnaderna ska kunna minska. hman årets slut hade en lägenhet kunnat friställas för att 
användas som trärringslägenhet för tre personer med start 2016. 

Socialnämnd, Arsredovisning 2015 6(20) 



4.1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

t kr Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 
Budget-

awikelse 

Externa intäkter 23 615 11 193 42 70'1 31 508 

Interna intäkter 1 684 o 42 42 

Summa intäkter 25 299 11193 42 743 31550 

Verksamhetsköp, bidrag, -41 640 -24 830 -44 383 -19 553 
underhållsmaterial 

l 

Personalkostnader -38 999 -35 822. -41 390 -5 568 

Övriga kostnad et -1'1 479 - 10 513 -13 045 -2 532 

Interna kostnader -741 -1191 -1 693 -502 

Summa kostnader -92 859 -72 356 -1 00 511 -28 155 

Resultat -67 560 -61163 -57 768 3 395 

Socialnämnden redoVisar ett överskott för året på 314 milJoner honor. 

De externa intäkterna består till största del av ersättning från Migrationsverket och det 
är även den största anledningen till avvikelsen mot budget beroende på att antalet 
ensamkommande flyktingbarn har ökat mycket mer än förväntat. Ä ven 
momsåtersökning .får perioden 2012-2015 ingår i summan får extema intäkter. 

Verksamhetsköp sker på flera avdelningar. Det ha.r varit högre kostnader än budgeterat 
får institutionsvård vuxnamed 3,6 miljoner honor och får institutionsvård barn och 
unga med 300 000 lcronor. Den stora öleningen jämfört med budgeterat är köp av HVB
hem och familjehem fOr ensamkommande barn. 

Kostnaden fårpersonal är 5,5 miljoner leronor högre än budgeteiat. Den största deleu av 
denna kostnadsölening beror på ökat behov av personal får administration av 
ensamkommande barn och det är även en stor ökning av kontaletpersoner/familjehem 
får ensamkommande barn. Dessa kostnader finansieras genom ersättningar från 
Migrations verket. 

Övriga verksamheter med högre kostnader än budgeterat är främst Bålstapolarna, 
kontaletpersoner och familjehero får vuxna samt barn och 1mga. Verksamheter med lägre 
personalleosmader än budgeterat har arbetat med flyktingverksamhet och det är bland 
mmat handläggning stöd och bistånd vuxen samt.ba.m och unga, handläggare 
familjehem samt familjehem 0-20 år. 

ÖVriga kostnader är 2,5 miljoner la:onor högre än budgeterat. Det är på grund av att 
flera verksamheter har anlitat konsulter då personal medrätt kompetens inte ha.r gått att 
få tag i till vakanta tjänster. 

Interna kostnader är nå,got högre än budgeterat och beror främst på ej budgeterade 
kostnader for vård och lokalhyra for flylctingmottagande. Dessa kostnader ersätts efter 
ansökan till Migrationsverket 

Ett generellt statsbi&·ag från Riksdagen (beslut i december 2015) son1 gäller 
fly1ctingmottagning i kommunerna kommet att fördelas under 2015 och '2016 inom 
Håbo kommun. För bokslutet 2015 innebär detta en budgetölming får sooia1nämn.den 
med 109 000 laonor. Ett fåTslag till fårdelning mellan nä.mndema får detta. generella 
tats bidrag m1der 2016 kommer attlämnas till Kommunstyrelsen tmder våren 2016. 
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4.2 Driftredovisning 

t kr Bokslut Budget Bo~slut Budget-
2014 2015 2015 awikelse 

Nämnd o styrelseverksamhet -448 -435 -488 -53 

Konsumentrådgivning -105 -110 -100 10 

Alkohol- och tobakstillstånd 54 -35 -71 -36 

övergripande socialnämnd -2 611 -2 009 -2 040 -31 

Anhörigstöd -169 -170 -178 -8 

Insatser enligt LSS -3 756 -3 170 -2 912 258 

Individ och familjeomsorg -46 763 -41 101 -43 203 -2102 

Flyktingmottagning ensamkommande barn -245 -609 4 062 4 671 

övriga insatser vuxna (skyddat boende) -178 -178 

Ekonomiskt bistånd -13517 -1 3 524 -12 660 864 

Summa -67 560 -61 163 -57 768 3 395 

Inom LSS-insatser har kostnaden får kontaletpersoner varit lägre än budgeterat och 
mycket lägre än under 2014. Orsaken är att vissa beslut inte har kunnat verkställas. 

Inom individ och familjeomsorg har en del personalresurser flyttats till 
flyktingmottagning vilket har gett ett överskott hos framfårallt handläggning vuxna, 
barn och unga samt familjehem. 

Utfallet får institutionsvård vuxna är nästan dubbelt så högt som årets budget och är 
även något högre än utfallet år 2014. Sett till antalet vårddygn är volymerna dock något 
lägre än förra året. De flesta brukare har placerats en eller flera gånger tidigare och har 
en allvarlig problematik som också har hävt institutioner med hög kompetens och högt 
dygnspris. Två av årets placeringar består av utslussning från rättspsykiatrisk vård, 
vilket inte är möjligt får socialtjänsten att påverka eller undvika. För några av 
placeringarna kan istället förvaltningen konstatera att de externa vårdvistelserna hade 
kunnat undvikas om hemmaplanslösningar i form av socialajourlägenheter och 
träningsboenden och sysselsättning hade funnits att tillgå. Detta är en prioriterad fråga 
underbörjan av år 2016. 

Sedan 2014 års bokslut har nämnden minskat kostnaderna får institutionsvård barn och 
unga med 4,4 miljoner laonor. I fårhållande till årets budget är det ett underskott på . 
27 6 000 laonor. Avdelningen får barn och tmga har under året arbetat fram nya rutiner 
får samverkan mellan öppenvård och myndighetsutövning. Ökat stöd och arbete med 
öppenvård har bland annat lett till ökade kostnader får kontaletpersoner och 
kontaktfamilj er. 

Ungdomsboendet på Biskops-Arnö har ett överskott på 1,2 miljoner laonor främst på 
grund av att platser säljs till andra kommuner. 

En markant ölaring av antalet ensamkommande barn under hösten 2015 har påverkat 
socialnämnden på flera verksamheter. Mer personal har arbetat med 
flyktingmottagandet Placeringar på HVB-hem och familjehem har skett i hela landet. 
Verksamheten i egen regi, HVB-hem, har haft överbeläggning med samma 
personalresurser vilket ger överskott. Överskottet beror även på momsåtersölaring får 
perioden 2012-2015 på totalt 2,5 miljoner laonor. 

Kostnaderna får ekonomiskt bistånd är totalt lägre än föregående år. Behovet av 
fårsärjningsstöd har minskat även under 2015. Sociala lägenheter har ett underskott då 
kostnader får tomhyror, renoveringskostnader och avslaivningar ej varit budgeterade. 
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4.3 Investeringar 

t kr 
Bokslut Budget Bokslut Budget-

2014 2015 2015 avvikelse 

Inkomster 

Utgifter -308 o -29 -29 

Summa -308 o -29 -29 

Inköp av kontorsmöbler har gjorts. Vid uppdelning till två nämnder mellan 2014 och 
2015 fårdelades dessvärre inte investerings budgeten. Sammantaget mellan vård och 
omsorgsnämnden och socialnämnden redovisas ett överskott på 237 000. 
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5 Måluppfylie~se 

5.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande. 

5.1.1 Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska 
stödet till barn och unga utvecklas och kostnaderna för institutionsvård 
minska. 

C) Uppfylls 

Senaste kommentar 

Det finns ett gott samarbete med skolan som vidareutvecklas hela tiden. Under året har 
också samverkan mellan Polisen och Bålstapolarna utvecldats. En viktig del när det 
gäller stödet till barn och unga är också det interna samarbetet mellan enhetens 
myndighetsutövande del och enhetens familjebehandlande del. Detta samarbete har 
fordjupats under året. 

Nyckelindikatorer Måltal2015 
Utfall Helår 

2015 

( }! Den otillåtna skolfrånvaron ska 2015 minska med 20% jämfört med 
20% 40% 

2014 på de skolor där ungdomsteamet arbetar. 

( :- Antalet upprättade samordnade individuella planer för barn och .- 30 38 - " unga ska vara minst 30 stycken 2015 

,=,~ Kostnaderna för institutionsvård av barn och unga ska minska med 
30% 43% \_, 

minst 30 %jämfört med 2014 

5.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

5.2.1 Organisation och arbetsmetoder ska utvecklas inom hela förvaltningen 
för att bättre möta den enskildes individuella behov 

CD Uppfylls 

Senaste kommentar 

Mot slutet av året startade den nyinrättade samordningskoordinatorn sin 
projektanställning som är finansierad av Samordningsforbundet Uppdraget är att bättre 
samordna arbetet mellan kommunen, Försäkringskassan, Arbetsformedlingen och 
Landstinget när det gäller personer med behov av sammansatt rehabilitering for att 
komma in på arbetsmarknaden. 

Flylctingsamordnaren har mot slutet av året bildat ett team med socialsekreterare inom 
ekonomiskt bistånd med folcus på nyanlända for bättre samordning och kvalitet i 
flylctingmottagandet. 

Den forsta utbildningen i FREDA - Socialstyrelsens rekommenderade arbetsmetod 
inom våld i nära relationer- genomfordes under hösten. Fortsatta utbildningsinsatser 
ska göras under våren 2016. 

Lokala arbetsmetoder har utvecldats for att bättre möta barnens, de ungas och 
familjernas behov. 
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5.2.2 Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka. 

G) Uppfylls 

Senaste kommentar 

Mätningen sker i SCB:s medborgarundersökning som redovisades i maj 2015. 
Förtroendet har ökat med en enhet från 45 till46. Dock når vi inte upp till vårt måltal 
som var 50. Förändringen är inom den statistiska felmarginalen. 

Vi har inte lyckats bli bland de 25 procent bästa vid mätning av webbplatsens kvalitet, 
utan finns bland de 40 procent bästa med en poäng om 3 3 av 3 9 mö j liga. 

Nyckelindikatorer Måltal 2015 
Utf<!ll Helår 

2015 

o Förtroendet för de insatser som görs för utsatta personer ska öka 
enligt SCB:s medborgarundersökning. 

50 46 

[] Bland de bästa 25 % i landet vid mätning av hemsidans kvalitet 25% 40% 

5.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

5.3.1 Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

G Uppfylls 

Senaste kommentar 

Socialtjänsten deltar aktivt i arbetet med ny översiktsplan. 
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Fram till årsskiftet 2015 har sociah1ämnden haft ett avtal med Aleris om köp av plats i 
särskilt boende får ensamkommande flyktingbarn. Samtidigt driver nämnden ett eget 
boende får samma målgrupp. Något annan verksamhet inom nämndens område har inte 
bedömts som lämpligt att konkurrensutsätta. 
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7 Intern kontroll 

Under året har intem kontroll genomforts inom bland annat foljande mmåden: 

., Uppfåljning av barnavårdsutredningar stickprovsvis av forvaltnin,gens 
utvecldingsledare. 

" Rnt.iner har tagits ihm för att kvalitetssälcra återsölening av mede1 från 
Migrationsverket 

e Sticl provsvisa kontroller av utbeta1ning av försö1jningsstöd. 
0 Nationell brukarenkät avseende framror allt mötet med socialselcreteraren inom 

individ- och familjeomsorgen. 
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8 Volymer och nyckeltal 

8.1 Institutionsvård vuxna 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2013 2014 2015 2015 

Antal placerade personer 26 24 21 15 

Antal placeringar 32 30 26 20 

Antal vårddygn 2465 2934 2 645 1 400 

Antal placerade personer 

Årets extema vårdvistelser utgörs till största delen av personer som har placerats en 
eller flera gånger tidigare och som har en allvarlig sammansatt problematik. Några av 
dessa placeringar bedöms kunna undvikas nästa år genom full bemanning och 
utveclding av arbetsmetoder får mer stöd i öppenvård. Med tanlce på den problemtyngd 
många aktuella brukare har bedöms dock volymema fmisätta att ligga relativt högt även 
nästkommande år. 

Antal placeringar 

Flera av brukama har genomgått mer än en placering under året. Främst gäller det de 
som vid något tillfälle vårdats enligt L VM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) -
som antingen innan eller därefter även vårdats enligt SoL (Socialtjänstlagen). 

Antal vårddygn 

Trots att antalet vårddygn är något lägre än under :fjolåret är de totala lcostnadema något 
högre. Det beror dels på att samsjuldighet hos brulcama laävt institutioner med högre 
kompetens och dyrare pris, samt på den L VM-placering som har pågått under hösten 
där SIS (Statens institutionsstyrelse) beslutat om extra fårhöjt dygnspris. 

8.2 Institutionsvård barn och unga 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/ny~keltal Helår Helår Helår Helår 

2013 2014 2015 2015 

Antal placerade personer 18 17 8 10 

Antal placeringar 19 19 9 11 

Antal vårddygn 2 187 3 624 2 417 1 500 

Antal placerade personer 

Antal placerade ungdomar har minskat jämfört med 2014. Vid årets slut fanns fyra 
pågående placeringar. Detta beror på ett bättre samarbete mellan handläggare på 
Myndighetsenheten och utfårare. 

Antal placeringar 

Samarbetet mellan våra olika enheter i avdelningen har fårbättrats vilket ger 
återverkningar på antalet placeringar. Mer gemensamt fårhållningssätt om att arbete på 
hemmaplan är bättre får bam och ungdomar. 
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8.3 Barnavårdsutredningar 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2013 2014 2015 2015 

Aktualiseringar 523 518 608 590 

Inledda utredningar 128 120 261 120 

Avslutade utredningar 116 101 161 120 

Aktualiseringar 

Volymerna är i stort sett oforändrade järnfort med 2014. 

Inledda utredningar 

Med anledning av ökat antal ensamkommande blev det betydligt fler utredningar än 
prognosticerat. 

Avslutade utredningar 

Vi har nu ett välfungerande mottagningsteam som avslutar ärenden i tid och som har en 
god genomströmningsprocess. 

8.4 Familjeteamet 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2013 2014 2015 2015 

Behandlingsinsatser 292 318 335 340 

-varav individuella behandlingsinsatser för familj 138 194 177 180 

- varav behandlingsinsatser i grupp 154 131 158 160 

Avslutade ärenden 65 101 95 70 

Behandlingsinsatser 

Volymerna är i stort sett oforändrade järnfort med 2014. Dock finns en liten ökning vad 
gäller utforda behandlingsinsatser och en minsirning avseende avslutade ärenden. 

Avslutade ärenden 

Familjeteamet har haft en större och snabbare genomströmning av behandlingsärenden. 

8.5 Försörjningsstöd 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår 

2013 2014 2015 

Antal hushåll 274 285 241 

- varav antal arbetslösa 211 222 173 

Antal bidragsmånader 1 450 1 543 1 244 

Antal hushåll 

Måttet visar antalet hushåll som under året fått någon utbetalning av ekonomiskt 
bistånd. 

Helår 
2015 

260 

130 

1 600 

Antalet är det lägsta på tre år, vilket också avspeglas i det faktiska utbetalda biståndet. 
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-varav antal arbetslösa 

Antalet arbetslösa har sjunkit samtidigt som totala antalet hushåll. Det är värt att notera 
att andelen arbetslösa dock har sjunkit ännu mer. 

Antal bidragsmånader 

Andelen bidragsmånader är det lägsta på tre år och även snittiden per hushåll. Trots 
detta har vi sett över tid en negativ utveclding på den mindre grupp biståndsmottagare 
som ändå har ett mycket långvarigt bidrags beroende. I avdelningens verksamhetsplan 
finns en viktig aktivitet får år 2016 som innebär en satsning på de med längst 
bidrags beroendes, får hjälp till annan försörjning. 
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9 Druft~ och investeringsredovisning 

~.1 Driftredovisning 

Bokslut Budget Bol<slut 
Budget-

tkr 
2014 20'15 2015 

avyikel Not 
se 

Socialnämnd -158 -1 48 -182 -34 

Socialnämnd jourveri<Samhet -111 -105 -124 -1 g 

Nämndsadministt·ation -"179 -1'82 -182 o 
Summa Nämnd o styrelseverksamhet -448 -435 -488 -53 1 

Konsumentrådgivning -1 05 -110 -100 10 

Alkohol- ooli tobakstillstånd 54 -35 -71 -36 

Kansli socialnämnd -2 61 '1 -2 009 -2 040 -31 

Anhörigstöd ·-169 - 170 -178 -8 

Summa överg1rlpande -2 831 -2 324 -2388 64 

LSS-boende l<öp externt ~2 251 ~·l 570 -1 540 30 

Kontaktpersoner LSS -1 505 -1 600 -1 373 227 

Summa Insatser enligt LSS -3 756 -3 170 -2 91 3 257 2 

f<ansfl stöcf till vuxna -2 &79 -2 955 -2 638 317 3 

l<ansli stöd till barn och familjer -973 -987 -970 17 

Handläggning stöd ocil bistånd vuxen -2 313 -2343 -2 234 109 4 

Institutionsvård vuxna -61 89 -3 640 -7 028 -3 388 5 

Öppen nlissbrui<Svård -1 'f16 -1 424 -1 524 -·JOO 6 

Kontaktpersoner vuxna Sol -1 1.26 -'1 011 -1 159 -'148 7 

Familjehem vuxna Sol o o -160 -160 8 

Handfäggning stöd och bistånd BoU -4 911 -4 538 -4 611 -73 

Institutionsvård BotJ -10 451 ~s 100 -5 976 -276 9 

Hand)äggning familjehem 0-20 år -1 065 -1255 -612 643 10 

Ramiljehem 0-20 år -2 320 -3 001 -2 599 402 11 

Kontrakterat j ourhem -12 o o o 
FamiYehem 0-20 år, extern regi -1 147 -2.000 -938 1 062 12 

Behandlingsaktiviteter öppenvård unga -757 -200 -228 -28 

l<ontaktpersonel· BoU Sol - '1 183 -1 307 -2 018 -7·11 13 

KontalctfamiiJ BoU Sol -1 460 -920 . -1 29Ö -370 14 

Individuellt behovsprövad öppenvård (Biskops- -846 -1 541 -;290 1 251 15 
Arnö) 

Familjebehandling -3 665 -3 683 -3 736 -53 

Familjecentralen (projekt med landsting och -27 -27 
kyrkan) 

Ungdomscoach i ng -'1 215 -1247 -1 505 -258 16 

Bålstapolarna -1 940 ·-1 700 -2 o·J8 ""18 '17 
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Bol{slut Budget Bokslut 
Budget-

t kr 2014 2015 2015 awikel Not 
se 

Familjerätt -1 198 -1 315 -1 318 -3 

Familjerådgivning -297 -334 -324 10 

Summa Individ och familjeomsorg -46 763 -41 101 -43 203 -2102 

Flykting ensamkommande barn köp av platser -109 1 637 1 746 

Flykting ensamkommande barn egen regi HVB -245 -500 2 241 2 741 

Flykting ensamkommande barn 184 184 
. utslussverksamhet 

Summa flyktingmottagning ensamkommande -245 -609 4062 4 671 18 
barn 

Övriga insatser vuxna (skyddat boende) -178 -178 19 

Handläggning försörjningsstöd -2 835 -2 524 -2 253 271 20 

Försörjningsstöd -10 775 -11 000 -9 800 1 200 21 

Sociala jourboenden 93 o -607 -607 22 

Summa. Ekonomiskt bistånd -13517 -13 524 -12 660 864 

Totalt -67 560 -61 163 -57 768 3 395 

9.2 Kommentarer till driftredovisning 

l. Summa Nämnd och styrelseverksamhet - 53 tkr 

Socialnämnd ochjour har varit for lågt budgeterat med tanke på antalet nämndmöten 
som krävs for denna verksamhet samt att socialnämndens sammanträden sker på dagtid. 
Kostnaden får nämndsadministration har sänkts. 

2. Summa insatser enligt LSS +257 tkr 

Kostnaden for kontaletpersoner har vmit lägre än budgeterat och mycket lägre än under 
2014. Det beror på att vissa beslut ej lemmat verkställas. 

3. Kansli stöd till vuxna +317 tkr 
Bokslutet visar ett överskott på grund av lägre personalkostnader på denna verksamhet. 
Fördelning av administrativ personal på andra verksamheter har genomförts. 

4. Handläggning stöd och bistånd vuxen +109 tkr 

Lägre personalkostnader än budgeterat ger ett visst överskott. 

5. Institutionsvård vuxna - 3 388 tkr 

Utfallet for institutionsvård vuxna är nästan dubbelt så högt som årets budget och är 
även något högre än utfallet år 2014. Sett till antalet vårddygn är volymerna dock något 
lägre än förra året. En individ med L VM-placering med fårhöjt dygnspris (vårdkostnad 
9 600 kronor per dygn) utgör drygt l ,3 8 mkr av årets totala utfall. 
De flesta brukare har placerats en eller flera gånger tidigare och har en allvarlig 
problematik som också har krävt institutioner med hög kornpetens och högt dygnspris. 
Två av årets placeringar består av utslussning från rättspsyldatrisk vård, vilket inte är 
möjligt för socialijänsten att påverka eller undvilca. För några av placeringarna kan 
istället förvaltningen konstatera att de externa vårdvistelserna hade kunnat undvikas om 
hemmaplanslösningar i form av socialajourlägenheter/träningsboenden och 
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sysselsättning hade funnits att tillgå. Detta är en prionterad :fi:åga underbörjan av år 
2016. 

6. Öppenmissbrulcsvård -100 tlrr 

Verksamheteh har haft något mer personalkostnader än budgeterat vilket ger ett m in d re 
underskott. 

7. Kontaktpersoner vuxna SoL .... 148 tlu· 

Kontaletperson et för vuxna är en viktig kompletterande insats vid öppenvård på 
hemmaplan. Flera beslut har dock :inte kunnat 'Verkställas under åtet, varfor utfallet, trots 
högre än budgeten, ändå inte riktigt speglar behovet. 

S.li'amiljehem vuxna SoL -160 tkr 

Insatsen familjehem används sällan till vuxna) vatfår posten var nollbudgeterad.. I år var 
dock familjehem den bäst matchade insatseafår en klient inom missbruksvål·den. 

9. Institutionsvård bant och unga-276 tlrr 

Sedan 2014 års bokslut har kostnaderna får institutionsvård minskat med 4,4 miljoner 
l<ronor. I fårhållande till åtets budget finns ett underskott på 276 000 kronor. Under året 
har det arbetats fram nya nt.tiner får samverkan mellan öppenvård ocl1 
myndighetsutövning får hemtagning och arbete på hemmaplan. Nämnden har Yid 
årsskiftet fyra ungdomar placerade på institution. 

10. Handläggning familjehem 0-20 år +643 tlu-

Överskottet vid bokslut beror dels på att en 1j änst varit vakant och att personal till stor 
del har arbetat med flyktingmottagandet får ensamkommande barn. 

11. Famil,jehem 0-20 ål• +402 tia-

Bokslut på något lägre överskott än tidigare prognos. Det är fmt.farande så att 
familjehem inte används i den utsträckning som budgeterats. Detta överskott har under 
året använts bland annat till att finansiera högre kostnader får urinprov inom 
opp en vården samt ökade kostnader får kontaktfamiljer. 

12. Familjehem 0-20 å:r, extern regi + l 062 tlu· 
Behovet av familjehemhar under året varit en mindre använd insats än budgeterat. 
Detta överskott har tmder året använts bland annat till att finansiera högre kostnader får 
urli1prov inom öppenvården samt ökade kostnader får kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer. 

13. Kontaktpersoner Bo U SoL -711 tia· 
Verksamheten har· ett tmderskott vid boksh1t enligt tidigare prognoser. Ett medvetet 
arbete får stöd och behanclling på hemmaplan innebär ökade kostnader inom denna 
verksamhet. 

14. Kontaktfamilj Bo U SoL -370 tia· 
Ä ven denna verksamhet har ett unelerskott enligt prognosliserat och helt i linje med 
ökade stödet på hemmaplan for att undvika institutionsplaceringar. 

15. Individuellt behovsprövad öppenvård +l 251 Uer 

Överskottet beror på att Hå bo kommun har sålt fler platser än bugeterat till andra 
kommuner. Ä venlägre lönekostnad fcir vikarier påverkar bokslutet. 

16. Ungdomscoaching - 258 tlcr 

Verksamheten gör ett underskott på 258 tlcr. Anledningen ä:r att vi gjort om 29:an till ett 
stödboende däJ avdel..ningen för barn och unga tagit över kostnaden får hyra och eL 
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Heltäckande budgetjustering har inte gjorts och därfår blir det ett underskott. 

17. Bålstapolarna- 318 tkr 
Bålstapolarna har ett underskott på 318 tk.r i bokslutet. Det beror främst på två orsaker. 
Dels att bussen tidigare finansierades av tekniska förvaltningen och nu är en icke 
budgeterad kostnad på denna verksamhet. Arvoden får polarna har justerats under året 
och innebär en kostnadsölming. 

18. Flyktingmottagning ensamkommande barn + 4 671 tkr 

En markant ölaring av antalet ensamkommande barn under hösten 2015 har påverkat 
socialnä:rrinden på flera verksamheter. Mer personal har arbetat med dessa 
verksamheter. Placeringar på HVB-hem och familjehem har skett i hela landet. 
Verksamheten i egen regi, HVB-hem, har haft överbeläggning med samma 
personalresurser vilket ger överskott. 

19. Övriga insatser vuxna - 178 tkr 

Insatser får skyddat boende till våldsutsatta har under början av året belastat 
handläggningskostnader och fårsörjningsstöd. Förvaltningen har dock uppmärksammat 
detta och låtit senaste kostnaden får skyddat boende belasta korrekt verksamhet utifrån 
SCB, vilket dock inte varit budgeterad tidigare. 

20. Handläggning försörjningsstöd + 271 tkr 

Flera tjänster har varit vakanta under delar av året och en av tjänsterna har till 90% 
omfördelats till :flyktingprojektet, varfår verksamheten uppvisar ett plusresultat 

21. Försörjningsstöd + l 200 tkr 

Utfallet innebär att de senaste årens positiva trend håller i sig med ytterligare sänkta 
kostnader. I och med ändrad praxis år belastar ekonomislet bistånd till nyanlända 
återigen flyktingprojektet i tre år (istället får enbart två år som under 2014). Detta 
påverkar i viss mån driftsredovisningen positivt, men det rör sig om små volymer får 
detta år. Ä ven for nästa år kommer redovisningen att göras på samma sätt eftersom ett 
biståndsbehov även det tredje året efter mottagande i kommunen bedöms ~a sin 
huvudorsak i att den bidragssökande är nyanländ i landet och därfår kan ses som en 
kostnad får flyktingmottagandet 

22. Sociala jourboenden - 607 tkr 

Verksamheten sociala lägenheter har varit nollbudgeterad får året, vilket inte varit 
realistiskt eftersom det alltid uppstår vissa renoveringskostnader, tomhyror, 
avskrivningar med mera. Så även i år, vilket står får en del av underskottet. Därutöver 
har förvaltningen under året uppmärksammat bristande rutiner vid fårvaltande av 
bostäderna samt att full fakturering inte har genomförts. Ett utvecldingsarbete är 
initierat och flera rutinfårbättringar är genomförda. 

9.3 Kommentarer till investeringsredovisningen 

Ingen investeringsbudget finns får 2015. Inköp av kontorsmöbler har gjorts tillkostnad 
av 29 000 lcronor. 
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HÅBO 
T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår betecl<ning 

KOMMUN 2016-02-12 SN 2014/00044 nr 27331 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Hanna Elmeskog, 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

Förordnande av ledamöter i socialnämnden med 
kompletterande beslutanderätt, reviderad 2016~02~23 

Förslag till beslut 

GJ 
l. Socialnämnden beslutar att ordförande i socialnämnden, utsedd av 

fullmäktige den 2016-02-29, har kompletterande beslutanderätt enligt 
lagarna L VU, L VM, och SoL. 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade om kompletterande besluträtt enligt lagarna L VU, 
L VM och SoL i beslut § 141/2014. Beslutet omfattar nämndens ordförande, 
Liselotte Grahn-Elg (M) samt ordinarie ledamöter Per-OlofThorsbeck (S) 
och Farid Chibout (Båp). 

Fullmäktige väntas fatta beslut om att entlediga Liselotte Grahn-Elg (M) 
som socialnämndens ordförande från och med 2016-02-29. Därmed behöver 
socialnämnden besluta om kompletterande beslutanderätt enligt lagarna 
L VU, L VM och SoL för ordförande i socialnämnden, utsedd av fullmäktige 
från 2016-02-29, att gälla från och med 2016-03-01. 

Beslut §141/2014 gällande kompletterande beslutsrätt för Per-Olof 
Thorsbeck (S) samt Farid Chibout (Båp) kvarstår enligt tidigare beslut. 

Beslutsunderlag 
Förordnande av ledamöter i socialnämnden med kompletterande 
beslutanderätt, § 141/2014, daterad 2014-12-16 

Beslut skickas till 
Socialjouren i Uppsala 
Avdelningen för stöd till vuxna 
Avdelningen för stöd till barn, unga och familj 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 141 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-16 

SN 2014/44 

Förordnande av ledamöter i socialnämnden med 
kompletterande beslutanderätt 

Sammanfattning 
Enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (L VU) och Lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av missbrukare(L VM) kan socialnämnden 
förordna om att en eller flera särskilda ledamöter får fatta vissa beslut. 

Det handlar vanligtvis om omedelbara omhändertaganden och inslaänlmingar i 
umgängesrätten. Det kan också vara frågan om en specifile fråga enligt social-
1jänstlagen (SoL) som normalt skulle beslutas av biståndsutskottet Gemensamt 
får samtliga beslut av denna art är att biståndsutskottets sammanträde inte kan 
avvaktas. 

Håbo kommlill har ett avtal med Uppsala kommun om att de tillhandahåller 
socialjour. Praktiskt fungerar detta genom att en lista över jourhavande 
ordfårande finns på socialjouren. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-12-01, m SN 2014.3317. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att nämndens ordfårande Liselotte Grahn Elg (M) 
har kompletterande beslutanderätt enligt lagarna L VU, L VM, och SoL. 

2. Socialnämnden beslutar att Per-OlofThorsbeclc (S) och Farid Chibout (Båp) 
har kompletterande beslutanderätt enligt lagarna L VU, L VM och SoL. 

3. Socialnämnden fåridarar paragrafen omedelbar justerad. 

Beslut expedieras till: 
Socialjouren 
Myndighetsenheten 

JUSTERARE ,~;'~ 

l 'flC l A, ..,// /.. / 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3493 



HÅBO 
I<OMMUN 

Socialförval t n i ng en 
Socialförvaltningens stab 
Hanna Elmeskog, 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-02-12 SN 2015/00038 nr 27332 

;f;) 
\d) 

Jourschema för socialnämnden år 2016, reviderad 2016-03-01 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att ny ordfårande i socialnämnden, utsedd av 
fullmäktige 2016-02-29, sicrivs inijourschemat efter Liselotte Grahn
Elg (M) 

2. Socialnämnden beslutar att godkänna det reviderade jourschemat att 
gälla från och med 2016-03-0 l. 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade om jourschema får socialnämndens ordinarie 
ledamöter §206/2015 att gälla under 2016. Socialfårvaltningen har ett avtal 
med Uppsala kommun som är ansvariga får den sociala j o uren på 
tjänstemannanivå. Syftet med en jourhavande politiker är att det dygnet runt 
måste finnas någon som kan fatta beslut enligt L VU, L VM samt i vissa fall 
SoL. 

Till fåljd av att kommunfullmäktige väntas ta beslut om att entlediga 
socialnämndens ordfårande Liselotte Grahn-Elg från 2016-02-29, måste 
socialnämnden nu besluta om att av fullmäktige vald ny ordfårande får 
socialnämnden skrivs in i j ourschemat. A v fullmäktige vald ordfårande 
kommer ersätta Liselotte Grahn-Elg under dennes jourveckor resterande tid 
under år 2016. Beslutet gäller från och med 2016-03-01. 

Beslut §206/2015 avseende övrigajourveckor gällande Per-OlofThorsbeck 
(S) samt F arid Chibout (Båp) kvarstår enligt tidigare beslut. 

Beslutsunderlag 
Jourschema får socialnämnden år 2016, §206/2015, daterad 2015-11-25 
Socialnämndens jourschema 20 16-reviderad 2016-03-0 l, SN20 15/3 8, 
nr27339 

Beslut skickas till 
Socialjouren i Uppsala 
Berörda ledamöter i socialnämnden 
A v delningen får stöd till vuxna 
A v delningen får stöd till barn, unga och familj 



SCHEMA 1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2016-02-15 
Vår beteckning 

SN 2015/00038 nr 27339 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Hanna Elmeskog, 
o 171-46 84 1 7 
hanna.elmeskog@habo.se 

Socialnämndens jourschema 2016 ~reviderad 2016~03a01 

Jourveckan startar måndag Idoekan 00:00 och avslutas söndag Idoekan 24.00. 
Under kontorstid 08:00-16:45 (oavsett vecka) ringer man i turordning till: 

l. Ordfårande Bo Johnson (M) 
2. Ledamot Per-OlofThorsbeck (S) 
3. Ledamot Farid Cbibout (Båp) 

Fördelning veckor från och med 2015a12a25, vecka 53 och hela år 2016 

53 Parid Chihaut 18 Farid Cbibout 36 Farid Cbibout 
l :Per: Qlef ±hefslleek 19 Per-OlofThorsbeck 37 Per-Olof Thorsbeck 
2 ±:,iselett:e G.Falm Elg 20 Bo Johnson 38 Bo Johnson 
3 Paria GhffieB:t 21 Farid Chibout 39 Farid Cbibout 
4 PeF Qlef±herslleek 22 Per-Olof Thorsbeclc 40 Per -Olof Thorsbeck 
5 :biselett:e G.Falm Elg 23 Bo Johnson 41 Bo Johnson 
6 Paria Gffiaem 24 Farid Chibout 42 Farid Chibout 
7 :Per Qlef ±:herslleek 25 Per -Olof Thorsbeclc 43 Per-OlofThorsbeck 
8 Liselotte Grahn-El g 26 Bo Johnson 44 Bo Johnson 
9 Farid Chibout 27 Farid Chibout 45 Farid Cbibout 

10 Per-Olof Thorsbeclc 28 Per-Olof Thorsbeclc 46 Per-OlofThorsbeck 
11 Bo Johnson 29 Bo Johnson 47 Bo Johnson 
12 Farid Chibout 30 Farid Chibout 48 Farid Chibout 
13 Per-OlofThorsbeclc 31 Per-Olof Thorsbeck 49 Per-Olof Thorsbeck 
14 Bo Johnson 32 Bo Johnson 50 Bo Johnson 
15 Farid Chibout 33 Farid Chibout 51 Farid Chibout 
16 Per-OlofThorsbeck 34 Per-Olof Thorsbeck 52 Per-OlofThorsbeck 
17 Bo Johnson 35 Bo Johnson l Bo Johnson 

Kontaktuppgifter 
Bo Johnson Per-Olof Thorsbeck Farid Chibout 
Bostad 0171-564 49 Bostad 070-267 60 20 Bostad 0171-576 78 

Mobil 070-676 64 49 Mobil 070-534 08 28 Mobil 070-734 83 71 

. Hem: bo-johnson@telia.com Hem: per- Hem: faridchibout@hotmail.com 
olof@ertima.onmicrosoft.com Jobb 08-706 85 35 

Mobil jobb 070-826 88 67 
Jobb: farid .chibout@sundbyberg.se 

Expediering 
Socialjouren i Uppsala, fax: 018-72715 14-socialjouren@uppsala.se 
Berörda ledamöter och tjänstemän, Håbo kommun 



HÅBO 
KOMMUN 

§ 206 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr 2015/00038 

Jourschema för socialnämnden år .2016 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden beslutar att vice ordfårande Per-OlofThorsbeckpåböJjar 
jornpass vecka l, och ordforande Liselotte Grabn Elg vecka 2 samt ledamot 
Farid Chibout vecka 3 forperioden 2016-01-04-2017-01-01-31. Därefter 
böljar fordelningen om igen och löper året ut. 

2. Socialnämnden godkänner turordning under kontorstid 

Sammanfattning 

Förvaltningen har ett avtal med Uppsala kommun som är ansvariga for den 
sociala jouren på tjänstemannanivå. Syftet med att ha en jourhavande 
politiker är att det dygnet runt måste finnas någon som kan fatta beslut 
enligt L VU (lagen om vård av unga) och L VM (lagen om vård av 
missbrukare) samt i vissa fall SoL (socialtjänstlagen). 

Det är möjligt forjourhavande politiker att bytajourpass mellan varandra 
forutsatt att detta meddelas till socialjouren i Uppsala samt till Håbo 
kommuns myndighetsenhet 

, 
Jourveckan startar måndag 00:00 och avslutas söndag Idoekan 24:00. 

Under kontorstid 08:00 - 16:45 (oavsett vecka) ringer man i turordning till: 

Socialnämndens ordforande Liselotte Grahn Elg 

Socialnämndens vice ordforande Per-OlofThorsbeck 

Socialnämndens ledamot Farid Chibout 

Övrig tid på dygnet (kväll, natt och helg) ringer man till den som har 
jourveckan enligt schema, SN 2015/38 nr2015.26500 

Beslutsunderlag 

Jourschema for socialnämnden år 2016, SN2015/38, nr26501 
Socialnämndens jourschema till socialjouren år 2016, SN2015/38 nr.26500 

Beslutet skickas till: 
Socialjouren i Uppsala 
Berörda ledamöter och tjänstemän 
Avdelningen får stöd till vuxna 
Avdelningen får stöd till barn, unga och familj 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG RE,RARE 

\/j/\) -~~ 
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HÅBO 
!<OM MUN 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Hanna Elmeskog, 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteclming 

2016-02-12 SN 2015/00037 nr 27329 

Reviderad Attesträtt och attestförteckning, år 2016 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att ny ordfårande i socialnämnden, utsedd av 
fullmäktige 2016-02-29, slaivs in som delegat i attestfårteclmingen efter 
Liselotte Grabn-Elg (M). 

2. Socialnämnden beslutar att godkänna attestfårteckningen att gälla från 
och med 2016-03-01 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade §208/20 16-11-25 om attesträtt och 
attestfårteckning får socialnämndens ordfårande får år 2016. Till fåljd av att 
kommunfullmäktige beslutar om att välja en ny ordfårande får 
socialnämnden efter Liselotte Grabn-Elg (M) att gälla från och med 2016-
02-29 måste attestfårteckningen revideras. Socialnämnden behöver därmed 
besluta om att revidera attesträtten och attestfårteclmingen att gälla får ny 
ordfårande i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
- Attestfårteckning får socialnämnden år 2016, reviderad 2016-02-12, 

SN2015/37, m 27328 

Beslut skickas till 
Socialnämndens ordfårande 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Socialförvaltningen 



Attestförteckning 
Gällande både driftredovisning och. investeringsredovisning 
Socialnämnden 
Gäller från: 2U16-03-01 

2016-12-31 
Reviderad datum: 2016-02-23 på nämndsmöte 

DRIFTREDOVISNING: 

------- ···- ------ -- ------------· ----···-·····--------------- - ---------·-·-·----· ------ -----···-···---------------- --·--·-··--··--········---·····-·······-·--"-"''1 
:Ansvar 

Beslutat av nämnd: 
30000000 

30000000-31999999 

lA~~ar ______ __ _ _ 

i 

Verksambet 

10830-10840 

10830-10840 
13800 
22510 
26600 
50000-57999 

Beloppsgräns, Befattning Namn 

----"~~r f~~t_ur~----------·····----------·· ·- ··· ·· -·-----··-- ...... ... .. .. 

500 000 Ordförande Bo Johnson 

4 000 000 Förvaltningschef Thomas Brandell 

-------------· -------- --------------------····------------ · -·---------------------------- ---------------·~----·-- ----------··· ····· ···· ···- -·-·- ··· · ·· · ·-· · · · ··· ·-· 1 

Verksamhet Benämning Beloppsgräns, Befattning Namn. i 

· -···---------------·------------·---------·-··---·--- kr _p_~:r_(~ktura ------·--·-·-····---····------······ ···-·-···--···--··-·-····-·--··:_ ___ __ . _________ ______ ______ ! 
Delegerat av förvaltningschef: 

30000000 
30000000 

10830 
10840 

Socialnämnd 
Socialnämndjourverksamhet 

500 000 
Il 

Ordrårande Bo Johnson 
Il 



31000000 13800 Nämndsadministration 4 000 000 Förvaltningschef Thomas Brandeli 
31000000 22510 Konsumentrådgivning Il Il Il 

31000000 26600 Alkohol-/to bakstillstånd Il Il Il 

31000000 50100 Kansli (IFO) Il Il Il 

31000000 51061 Anhörigstöd Il Il Il 

Flyktingmottagande (tillsammans med projekt 7711 
31000000 57610 asylmott.) Il 

Attesträtt för ansvarintervallet med tillhörande Avdelningschef 
31100000-31199999 verk:samheter. l 000 000 stöd till vuxna Catrin Josephson 

31100000 50110 Kansli stöd till vuxna Il Il Il 

31100000 55209 Handläggning missbruklsocpsyk Il Il 11 

31100000 55210 Institutionsvård vuxna Il 11 Il 

31100000 55241 Öppen missbruksvård Il Il Il 

31100000 55253 Familjehem vuxna SoL . Il Il 

31100000 57500 Handläggning försörjningsstöd Il Il Il 

31100000 57510 Försörjningsstöd Il Il Il 

31100000 57511 Sociala lägenheter Il Il Il 

Flyktingmottagande (tillsammans med projekt 
31100000 57610 7712) Il Il Il 

3110000 57120 Övrig vård vuxna (skyddat boende) Il 11 Il 

Delegerat av: 
Thomas Brandell 

Förvaltningschef 



31200000-31299999 

31200000 

31200000 

31200000 

31200000 

31200000 

31200000 

31200000 

31200000 

31200000 

31200000 

31200000 

31200000 

31200000 

31200000 

3 1200000 

31200000 

31200000 

31200000 

31200000 

31210000 
31210000 

50111 

55309 

55310 

55319 

55320 

55322 

55331 

55341 

55342 

55343 
55345 

55346 

55348 

55349 
55410 

55420 

57611 

57612 

57614 

55344 

55251 

Attesträttför ansvarintervallet med tillhörande 
verksamheter. 

Kansli stöd till barn och familjer 

Handläggning institutionsvård barnlunga 

Institutionsvård 0-20år 

Handläggning familjehem 0~20år 

Familjehem 0-20 år, egen regi 

Familjehem 0-20 år, köp externt 

Behandlingsaktiviteter öppenvård unga 

Kontaktpersoner barn och unga sol 

Kontaktfamilj barn och unga sol 

Handläggning kontaktperson barn och unga sol 
Familjebehandling 

Familjecentralen (med och utan.projelct 7734) 

Ungdomscoaching 

Bålstapolarna 
Familjerätt 

Familjerådgivning 

Ensamkommande flyktin,gbarn, köp av platser 

HVB-hem ensamkommande egen regi 

Utsluss ensamlco.mmande flyktingbarn 

Individuellt behovsprövad öppenvård 

Kontaktpersoner vuxna sol 

Beloppsgränsen fastställs a:v fårvaltningschef. 

Avdelningschet 
stod till familj er, 

l. 000 000 barn och unga Yvonne Sturesson Ljungbl 

Il Il Il 

Il " Il 

Il Il " 
" Il tl 

" " Ii 

Il " 11 

Il Il Il 

Il 11 Il 

Il Il Il 

Il il " 
Il " " 
Il Il Il 

Il Il Il 

Il " Il 

" Il Il 

11 Il Il 

Il " Il 

Il Il Il 

,, Il 11 

500 000 Enhetschef Richard Landt 
Il " Il 



Delegerat av: 

:n:NVESTERINGSREDOVISNING: 

Endast förvaltningschefhar attesträtt för samtliga investeringar inom förvaltningen. 

:Ansvar Verksåmhet Benämning 

Thomas Brandell 
Förvaltningschef 

Beloppsgrän;,------·-Bef;tfui~g -----·-N~~---------· -· ·· · -----~ 

---···-------·---·--··--·--·---·---·----- ······-----------·-····- ·-----·---·-----· · ·- · ·}g~~~~~-- ---·---·----·----- · -·-··------· ··-···--·-----------· -- ·-·· ------ ·- ·--

ange med intervall 
31000000-39999999 

Delegerat av: 

ange med intervall 
50000-57999 Socialchefens kansli 4 000 000 Förvaltningschef Thomas Brandell 

Thomas Brandell 
Förvaltningschef 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförval t n i ng en 
Socialförvaltningens stab 
Hanna Elmeskog, 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-02-16 SN 2015/00008 nr 27351 

Närvårdssamverkan, val av politisk representant till styrgrupp 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att utse N.N till representant i den politiska 
styrgruppen får närvårdsamverkan mellan Håbo kommun och 
landstinget i Uppsala län 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade§ 5/2015 att utse Liselotte Grahn-Elg (M) som 
representant i den politiska styrgruppen får närvårdsamverkan mellan Håbo 
kommun och landstinget i Uppsala län. Till följd av att Liselotte Grahn-Elg 
(M) entledigas som socialnämndens ordfårande från och med 2016-02-29 
behöver nämnden nu utse en ersättare i den politiska styrgruppen. 

Ärende 
Håbo kommun och Landstinget i Uppsala län har påbölj at ett gemensamt 
utvecklingsarbete kling närvård. Närvård syftar till att fårbättra samverkan 
mellan kommun och landsting i de vård- och omsorgsprocesser där 
huvudmännens områden tangerar varandra. Detta för att uppnå en mer 
effektiv och likvärdig vård och omsorg så nära det egna hemmet som 
möjligt. Närvårdsarbetet omfattar samverkan kring hälsofrämjande, 
förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, omvårdande 
och stödjande insatser som är samhällsekonomislet rimliga att bedriva lokalt. 

styrgruppen består av representanter från socialnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt fyra politiska 
representanter från landstinget i Uppsala län. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag §5/2015, SN2015.209 

Beslut skickas till 
Närvårdskoordinator 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 5 SN 2015/8 

Val av politisk representant till den politiska styrgruppen för 
närvårdsDsamverkan Håbo 

Sammanfattning 
Närvård syftar till att förbättra samverkan mellan kommun och landsting i de 
vård- och omsorgsprocesser där huvudmännens områden tangerar varandra. 
Detta för att uppnå en mer effektiv och likvärdig vård och omsorg så nära det 
egna hemmet som möjligt. Närvårdsarbetet omfattar hälsofrämjande, före
byggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, omvårdande och 
stödjande insatser som är samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt 

Ärendebeskrivning 
Håbo kommun och Landstinget i Uppsala län har påbörjat ett gemensamt 
utvecklingsarbete kring närvård. För att möjliggöra en effektiv och 
välfllllgerande närvård, där kommun och landsting ges lika förutsättningar, 
krävs en tydlig ansvarsfördelning och organisation. 

Tre arbetsgrupper föreslås, bestående av representanter från Håbo och lands
tinget, med folcus på barn och unga, vuxna samt äldre. 

En styrgrupp med förvaltningschef från barn- och utbildningsförvaltningen och 
förvaltningschef från socialförvaltningen samt representanter från landstinget. 

En politisk styrgrupp med en ledamot vardera, från barn- och utbildnings
nämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Landstinget 
representeras av utsedda ledamöter från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 

Förvaltningens bedömning 
Den politiska styrgruppen är av stor vikt för att säkerställa prioriterade 
utvecklingsområden samt för en tydligare redovisning av arbetet till politiken. 

Beslutsunderlag 
T j änsteslaivelse, daterad 2015-01-09 

- Samverkansavtal, Håbo kommun och Landstinget, nr SN 2014.2577. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att utse nämndens ordförande Liselotte Grahn Elg 
till representant i den politiska styrgruppen för närvårdssamverkan Håbo. 

Beslut expedieras till 
Närvårdskoordinator 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

l 
Nr 201 5.209 



HÅBO 
I<OMMUN 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Hanna Elmeskog, 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår beteckning 

2016-02-16 SN 2015/00005 nr 27357 

Barnavårdsförbundet i Uppsala län, mandatperioden 2015g2018 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att utse N.N till ordinarie ledamot i 
Barnavårdsförbundets styrelse att efterträda Liselotte Grabn-El g (M) 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade §3/2015 att föreslå Liselotte Grabn-Elg (M) till 
ord:inarie ledamot i Barnavårdsförbundet Uppsalas styrelse för 
mandatperioden 2015-2018. Till följd av att Liselotte Grabn-Elg (M) 
entledigas som socialnämndens ordförande från 2016-02-29 behöver 
nämnden nu välja en ny representant till Barnavårdsförbundets styrelse. 

Beslut §3/2015 gällande att utse Britt-Marie Dväring (S) som ersättare i 
styrelsen kvarstår enligt tidigare beslut. 

Ärende 
Barnavårdsförbundet, som ägs av länets kommuner, undantaget Knivsta 
kommun, har till uppgift att lämna ekonomiska bidrag till barn och unga 
under 20 år. 

Förbundets styrelse består dels länsstyrelsen utsedd ordförande och dels av 
fyra ( 4) ledamöter, varav minst tre ska vara ledamöter i kommunernas 
socialnämnder. 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra (4) år av förbundets årsstämma 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag §3/2015, 2015.207, daterat 2015-01-28 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Uppsala län, enheten för verksamhetsstöd 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §3 SN 2015/5 

Val av ledamöter och/eller ersättare som förslag till Barnavårds~ 
förbundets styrelse 

Sammanfattning 
Barnavårdsförbundet, som ägs av länets kommuner, undantaget Knivsta 
kommun, har till uppgift att lämna ekonomiska bidrag till barn och unga 
under 20 år. 

Förbundets styrelse består dels länsstyrelsen utsedd ordförande och dels av 
fyra ( 4) ledamöter, varav minst tre ska vara ledamöter i kommunernas 
socialnämnder. 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra (4) år av förbundets årsstämma 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2015-01-15, m SN 2015.112 
Information SN m 2015.111 
Stadgar för Uppsala läns Barnavårdsförbund, m SN 2015.113. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att lämna Liselotte Grahn Elg som förslag till 
ordinarie ledamot och Britt-Marie Dväring som ersättare att ingå i 
Barnavårdsförbundets styrelse för tid av fyra år. 

Beslut expedieras till: 
Länsstyrelsen Uppsala län, enheten får verksamhetsstöd 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.207 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Hanna Elmeskog, 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-02-15 SN 2016/00003 nr 27338 

Redovisning av delegationsbeslut och inkomna domar 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut och inkomna 
domar for perioden 2016-01-15 till och med 2016-02-14 är redovisade 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut avseende individ- och familjeomsorg, familjerätt samt 
flyktingmottagande for perioden finns att studera i den fortec1ming som 
redovisas vid sammanträdet. 

För pmioden redovisas fåljande inkomna domar: 
Dom 2016-02-01, mål nr  gällande ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap. l §socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överldagandet. 
Dom 2016-01-28, mål nr  gällande ekonomisktbistånd enligt 4 
kap. l § socialijänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överldagandet. 
Dom 2016-01-26, mål nr  gällande ekonomisk bistånd enligt 4 
kap. l § socialijänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överldagandet. 
Dom 2016-02-04, mål nr  gällande vård enligt 4 § forsta stycket l, 2 
,3 a, b, c L VM. Förvaltningsrätten bifaller Socialnämndens ansökan 
Dom 2016-01-14, mål nr  gällande ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap. l §socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Beslutsunderlag 
- Delegationslistor från Treserva for perioden 2016-01-15 till och. med 

2016-02-14 
Inkommen dom, 2016-02-03, nr27256 
Inkommen dom, 2016-01-29, nr27226 
Inkommen dom, 2016-01-28, nr27224 
Inkommen dom, 2016-02-04, nr27275 
Inkommen dom, 2016-01-18, nr27168 
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