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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-11 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 41 Dnr 2018/00025 

Ej verkställda gynnande beslut 2018 kvartal 2, rapportering 4 
gånger per år 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att överlämna fårvalhlingens rappmi av 
verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och 
service till vissa funktionslindrade till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer får kärmedom. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen är skyldig att anmäla till Inspektionen får vård och 
omsorg, IVO, om beviljade insatser inte har blivit verkställda inom 
lagstadgad tid. 

Inom levartal två år 2018 har sammanlagt fyra ärenden enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) inrappmierats. Dessa rapporteringar kan avse 
antingen beslut som inte är verkställda, avbrott som skett i tidigare 
verkställigheter eller om verkställighet skett i tidigare rapporterade ärenden. 
A v dessa fyra ärenden avser h·e insatsen kontaktperson och ett ärende 
insatsen kontaktfamilj. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Rappmiering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL, kvmial2 år 2018, SN2018/25, m31547 daterad 2018-08-30 
Yttrande Ej verkställda gynnande beslut 2018, SN2018/25, m31546 
daterad 2018-08-30 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-11 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §42 Dnr 2018/00038 

Motion för yttrande om Nytt flyktingpolitiskt program 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att som svar på kommunstyrelsens remiss om 
nytt flyktingpolitiskt program, yttra sig i enlighet med förvaltningens 
tjänstesla"ivelse och föreslå att kommunstyrelsen ger Socialnämnden i 
uppdrag att samordna framtagandet av ett förslag på en övergripande 
integrationsplan för nyanlända. 

Sammanfattning 
Bålstapartiet inlämnade till komnmnfullmäktige 2018-06-11 en motion 
avseende nytt flyktingpolitiskt program. Kommunstyrelsen beslutade 2018-
06-20 att remittera motionen till socialnämnden för yttrande. 

Socialförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger socialnämnden i 
uppdrag att ta fram ett förslag på en övergripande integrationsplan för 
nyanlända. Förvaltningen bedömer att arbetet kan vara ldart i juni 2019. 

Ärende 
Socialförvaltningen redogör i korthet för nuvarande regelverk och innehåll i 
kommunens flyktingmottagande samt styrker motionens förslag i den delen 
att ta fram en övergripande integrationsplan för nyanlända. Denna skulle 
enligt förvaltningens förslag ersätta det nuvarande integrations- och 
flyktingpolitiska program som antogs av fullmäktige år 2014. 

Socialförvaltningen yttrar sig i nuläget inte i detalj la"ing motionens förslag 
på innehåll och målbeshivning i planen, utan ber om ett brett 
utredningsuppdrag för att ta fram förslag på innehåll och mål. Utredningen 
föreslås samordnas och ledas av Socialförvaltningen men att övriga berörda 
kommunala förvaltningar deltar utifrån respektives områdesansvar. 

Beslutsunderlag 
Tjänstesla"ivelse Yttrande avseende motion rörande flyktingpolitiskt 
program, daterad 2018-07-13, SN m31489 
Bålstapartiets motion daterad 2018-06-11 
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-20 
Utredning av motion om nytt flyktingpolitiskt program, daterad 2018-09-03, 
SN2018/38 m31555 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-11 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 43 Dnr 2018/00003 

Redovisning av delegationsbeslut och anmälningsärenden, 
2018 

Beslut 

l. Socialnänmden noterar till protokollet att delegationsbeslut och 
amnälningsärenden for perioden 2018-08-06 till och med 2018-08-31 är 
redovisade 

Sammanfattning 
Beslut fattade med delegation avseende flyktingmottagande, familjerätt samt 
individ- och familjeomsorg redovisas nämnden i separat få1ieckning vid 
sammanträdet. Besluten avser perioden 2018-08-06 till och med 2018-08-
31. 

Förvaltningen redovisar även inkommande handling avseende 
kommunicering från Inspektionen for vård och omsorg, IVO, med forfrågan 
om besvärshänvisning gjorts i enlighet med gällande lagstiftning. 
Handlingen är diarieförd i socialnämnden, SN20 18/27, nr31544. 

Beslutsunderlag 
Delegationslistor från Treserva 

- Kommunicering från IVO, inkommer 2018-08-24, SN2018/27, nr31544 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

6(7) 



HÅBO 
!<OM MUN 
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Sammanträdesdatum 

2018-09-11 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 44 Dnr 2018/00001 

Förvaltningen informerar år 2018 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 
Förvaltningsledningen informerar att beslut avseende budget och mål inför 
2019 inte beslutas vid nämndens sammanträde som planerat. Detta till följd 
av att kommunfullmäktige konuner besluta om budgeten i november, och 
därefter fattar nämnderna beslut om respektive budget. Detta medför även 
att beslutet avseende införande av avgift för familjerådgivning skjuts fram 
tills nämnden beslutar om budget. 

Kommunen har fått ett preliminä1i fördelningstal avseende mottagande av 
nyanlända flyktingar inför 2019. Fördelningstalet omfattar 45 personer som 
kommunen ansvarar för att ta emot och 15 personer inom den så kallade 
lcvoten för egen bosättning. 

Socialförvaltningen kommer starta en gtuppbehandling för kvinnor som 
upplever eller har upplevt hot och våld, makt och kontroll i nära relationer. 

Alkoholhandläggaren har genomfört yttre tillsyn vid fyra tillfållen under 
somn1aren. Den 5 juni genomfördes tillsyn vid restaurang Kalmarsand i 
samband med studentavslutning. Ingen amnärlming noterades vid denna 
tillsyn, restaurangen hade vid tillfället fyra ordningsvakter på plats som höll 
ordning på ett föredömligt sätt. 
I samband med Håbo festdag i augusti var tre restauranger beviljade 
tillfälligt serveringstillstånd. Vid ett fårsta tillsynsbesök var samtliga tre 
restauranger utan anmärlming. Senare under dagen gjordes 
alkoholhandläggare uppmärksammad på att några gäster konsumerade 
alkohol utanför angivet serveringsområde, vilket restaurangens 
serveringsansvmiga omedelbati såg till att gästerna förflyttade sig innanfår 
angivet område. 

Socialnämnden informeras att utlysning av medel ur social samfond 
kommer göras under oktober månad. 
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