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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-05 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §4 Dnr 2018/00025 

Ej verkställda gynnande beslut 2018, rapportering 4 gånger per år 

Beslut 

l . Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av verkställighet 
av beslut enligt Socialtjänstlagen till Kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer får kätmedom 

Sammanfattning 
Socialnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen får vård och omsorg, IVO, 
om beviljade insatser inte har blivit verkställda inom lagstadgad tid. För kvartal 
fyra år 2018 har två ärenden av ej verkställda beslut rapporterats. 

Båda besluten avser insatsen kontaktfamilj, inom avdelningen får stöd till barn, 
unga och familj. Ett av ärendena har inte kunnat verkställas till fcilj d av att det 
salmas lämplig uppdragstagare och att vårdnadshavare tackat nej till de fårslag på 
uppdragstagare som förvaltningen gett. Insatsen berälmas dock verkställas i februari 
månad. 
Det andra ärendet avser ett tidigare rappmterat avbrott i verkställighet, som nu 
verkställts 2018-10-15 då ny uppdragstagare påbörjat insatsen. Ärendet rappmteras 
nu som avslutat till NO. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, nr31956, daterad 2019-01-25 

Yttrande, nr31955 daterad 2019-01-25 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-05 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 5 Dnr 2019/00004 

Socialjouren redovisning av ärenden 2018 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att redovisning av ärende fi·ån 
Socialjouren 2018 har skett. 

Sammanfattning 
Hå bo kommun har avtal med Socialjouren i Uppsala som ansvarar for beslut under 
kvällar och helger. Socialjouren redovisar statistik for antal hanterade ärende for 
Håbo kommun under 2018. Total har det varit 188 ärenden. Majoriteten av 
ärendena, 108 stycken rör barn och unga. 

Ärendet 
Majoriteten av de ärenden som hanterats av socialjouren under år 2018 for Håbos 
del är pojkar inom åldrarna 13-20år, 66 ärenden. I jämförelse har endast 21 ärenden 
inom detta åldersintervall berö1i flickor. Totalt har 42 ärenden for pojkar 0-12 år 
hanterats, och 13 ärenden flickor 0-12år. Ärenden som avser vuxna är 26 ärenden 
män och 20 ärenden lcvinnor. 

l 08 ärenden rör barn & ungdom, 27 missbruk och 15 våld i nära relationer. Utöver 
detta har det varit ärenden inom boende, ensamkommande, försörjning, psykiatri 
och vårdnad/umgänge. 

Beslutsunderlag 
statistik får Socialjouren Uppsala län 2018 
statistik for Socialjouren for Håbo 2018 

Beslutet skickas till : 
A v delningen stöd till vuxna 
Avdelningen stöd till barn, unga och familj 
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SN § 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-05 

Dnr 2019/00002 

Redovisning av delegationsbeslut år 2019 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut fattade med stöd av 
Alkohollagen (2010: 1622) får perioden 2019-01-07 till och med 2019-01-29 är 
redovisade 

2. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut avseende 
flyktingmottagande, familjerätt samt individ- och familjeomsorg för perioden 
2019-01-07 till och med 2019-01-29 är redovisade 

3. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut i personalärende 
fattat 2019-01-28 är redovisat 

Sammanfattning 
Beslut fattade med stöd av socialnämndens antagna delegationsfårteckning ska 
redovisas nämnden vid nästkommande sammanträde. 

Beslut avseende flylctingmottagande, familjerätt samt individ- och familjeomsorg 
redovisas i separat fålieckning. 

Delegationsbeslut fattade med stöd av alkohollagen (201 0: 1622) får perioden 2019-
01-07 till och med 2019-01-29 redovisas: 
2019-01-21 tillfålligt serveringstillstånd till slutet sällskap, PRO Håbo, nr31951 
SN20 18/00051 
2019-01-21 tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, PRO Håbo, nr31952 
SN20 18/00051 

Kommundirektör, Tobias Arvidsson, har fattat beslut enligt delegationsordning i 
personalärenden om att utse Catrin Josephson som tillfårordnad socialchefunder 
pe1ioden 2019-02-01 till och med 2019-02-04. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-29, nr31967 
- Delegationslistor från Treserva 
- Delegationsbeslut nr31951, SN20 18/00051 
- Delegationsbeslut nr31952, SN2018/00051 
- Delegationsbeslut i personalärende nr31958, 2019-01-28 
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KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-05 

Dnr 2018/00046 

Tillsyn och inspektion av IVO gällande ärenden som rör våld i nära 
relation 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivning till Inspektionen 
får vård och omsorg. 

Sammanfattning 
Inspektionen vård får vård och omsorg (IVO) har 1iktat Iaitik mot socialnämndens 
hantering av inledande av utredning gällande när det fårekmmner uppgifter om våld 
mot barn av närstående eller när barn har bevittnat våld mot närstående. 
Inspektionens laitik handlar om att de inte anser att socialnämnden har följt 
gällande fåreslaift i frågan, SOSFS 2014:4. Socialnämnden ska ha åsidosatt 
fåreslaiften när den i vissa enskilda fall fattat beslut, enligt 11 kap. l § SoL att ej 
inleda utredning trots att upp-gifter fårekonm1it Iaing ovanstående punkter. 

Vid efterföljande utredning av förvaltningen framkommer dock en problematik 
laing det fårfarande som IVO förespråkar då det på flera sätt åsidosätter de 
bestämmelser som återfinns i SoL. 

Efter kontalet med SKL, lagstiftaren och Socialstyrelsen fi:amkmruner att samtliga 
av dessa instanser förespråkar samma fårfarande om det föreligger en normkonflikt 
mellan fåreslaiftema och socialtjänstlagen. Detta är att lag, som har en högre status 
i rättskällehierarkin gäller över föreskrift. IVO förespråkar en annan tollming av en 
normkonflikt. Socialnämnden är skyldig, enligt regetingsformen att ej följa 
föreskrift om detma står i konflikt med lag. 

Socialnämnden bör därfår fårtydliga får IVO att den ej kommer följa deras strategi 
får att hantera normkonflikt i föreliggande fall och att detta ej är något som 
socialnämnden har ett val i att göra. 

Beslutsunderlag 
- T j änsteslcrivelse, daterad 2019-01-29, nr31968 
- Svar till inspektionen får omsorg, daterat 2019-01-28 
- Beslut från Inspektionen får vård och omsorg 2018-12-27 

Beslutet skickas till: 
Inspektionen får vård och omsorg 
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Socialnämnden 

SN § 8 

Information från socialförvaltningen 

Beslut 

l. Socialnänmden tackar får informationen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-05 

Dnr 2019/00001 

Mats Ståhl-Elgström presenterar sig som ny forvaltningscheffor 
socialforvaltningen från och med 2019-02-05. Mars kommer närmast från Knivsta 
kommun där han arbetat som socialchef. Socialnämnden hälsar Mats välkommen. 

Yvonne Sturesson-Ljungblad, avdelningscheffor avdelningen stöd till barn, unga 
och familj informerar om tillgängligheten i mottagningsgruppen som tar emot och 
hanterar inkomna orosanmälningar gällande barn och unga. 
Mottagningstelefonen är tillgänglig 9-12 måndag, onsdag-fredag och 13-16 
tisdagar. Det går alltid att ringa kontaktcenter i akuta fall for hänvisning. 
Inom avdelningen stöd till vuxna, ekonomiskt bistånd, är jourtelefonen tillgänglig 
dagligen, frånsett 12-12:3 O. 
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