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Datum Vår beteckning 

2017-08-28 SN  nr 30130 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 

charlotta.carlsson@habo.se 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden föreslås anta föreslagen dagordning.

Sammanfattning 

Föreslagen dagordning föreslås att antas.  

__________ 
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Datum Vår beteckning 

2017-09-22 SN 2017/00022 nr 30704 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 

charlotta.carlsson@habo.se 

Social Samfond 2017 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att ingen utdelning ur Social Samfond görs för

år 2017.

2. Socialnämnden beslutar att disponibla medel ur Social Samfond för år

2017 överförs till 2018.

Sammanfattning 

Avkastningen på Social Samfond har minskat på grund av rådande 

ränteläge. Förvaltningen föreslår att ingen utbetalning sker i år och att 2017 

års medel överförs till utdelning 2018. 

Ärende 

Ur Social Samfond kan personer som har det ekonomiskt svårt söka extra 

pengar till att kunna förgylla sin vardag. Bidraget ges inte till sådant som är 

nödvändigt för den dagliga livsföringen. 

Det är det rådande ränteläget som gjort att avkastningen blivit låg. Nyttan av 

Social Samfond har därmed kraftigt försvagats och förvaltningen föreslår att 

innevarande års medel inte delas ut. Disponibla medel för år 2017 är 7830 

kronor.  

Enligt stadgan ska minst 1/10 av nettoavkastningen läggas till kapitalet. 

Återstående belopp är tillgängligt för utbetalning påföljande år. Avkastning 

som inte utdelas ska reserveras för utdelning kommande år. Beräknat 

tillgängligt för år 2018 blir enligt förslaget cirka 11 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse daterad, 2017-09-22

__________ 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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Datum Vår beteckning 

2017-09-18 SN 2017/00008 nr 30692 

Socialförvaltningen 

Karin Johansson, ekonom 
0171-526 14 
karin.johansson@habo.se 

Delårsbokslut per aug 2017 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden godkänner delårsbokslut för socialnämndens

verksamheter.

2. Socialnämnden överlämnar delårsbokslut per den 31 augusti till

kommunfullmäktige.

3. Socialnämnden godkänner fördelning av schablonbelopp för nyanlända

med 10 % enligt överenskommelse till Barn och Utbildningsnämnden.

Sammanfattning 

Verksamheten 

Förvaltningen har under året lyckats bemanna samtliga tjänster inom 

myndighetsutövningen. Det är en viktig förutsättning för att kunna bedriva 

ett gott utvecklingsarbete. Inom verksamheten för barn och unga har 

personalomsättningen varit fortsatt låg. 

Mottagandet av nyanlända följer Migrationsverkets årsplan och hittills har 

49 personer tagits emot. Genom att ha en bredd på lösningarna har 

verksamheten lyckats med att erbjuda boende till samtliga mottagna. 

Verksamheten behöver nu fokusera på integration av de nyanlända. 

Måluppfyllelse 

Bedömningen är att tre eller fyra av nämndens fem mål kommer att vara 

uppfyllda vid årets slut. Det mål som inte kommer att uppfyllas handlar om 

att minska antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd. På grund av 

personalsituationen under årets sju första månader med vakanta tjänster och 

många konsulter har detta arbete inte kommit igång ordentligt förrän i 

september. 

Ekonomi 

Nämnden visar ett prognostiserat överskott om drygt 7,1 miljoner kronor. 

Resultatet beror dels på att kostnaderna för ensamkommande barn under 

2017 blir lägre än de ersättningar som förväntas från Migrationsverket. Dels 

beror resultatet på att kostnaderna för missbruksvård har minskat kraftigt, 

bland annat är kostnaderna för institutionsvård de lägsta sedan 2011. 
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Datum Vår beteckning 

2017-09-18 SN 2017/00008 nr 30692 

Ärende 

Migrationsverket betalar automatiskt ut schablonbelopp för nyanlända och 

detta ska täcka kostnader för etableringsinsatser som till exempel: 

mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, särskilda 

introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och 

barnomsorg, utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering, tolk, 

vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. 

Socialförvaltningen föreslår att fortsätta med tidigare fördelning enligt 

överenskommelse på 10 % till Barn och Utbildningsnämnden. Det 

prognostiseras bli 812 000kr under 2017.     

Beslutsunderlag 

– Delårsbokslut aug 2017, Socialnämnden.

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Ekonomichef, senast 2017-10-13 



 2017-09-25

Delårsbokslut aug 2017 

Socialnämnd 
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1 Sammanfattning 

Verksamheten 

Förvaltningen har under året lyckats bemanna samtliga tjänster inom 

myndighetsutövningen. Det är en viktig förutsättning för att kunna bedriva ett gott 

utvecklingsarbete. Inom verksamheten för barn och unga har personalomsättningen varit 

fortsatt låg. 

Mottagandet av nyanlända följer migrationsverkets årsplan och hittills har 49 personer 

tagits emot. Genom att ha en bredd på lösningarna har verksamheten lyckats med att 

erbjuda boende till samtliga mottagna. Verksamheten behöver nu fokusera på 

integration av de nyanlända. 

Måluppfyllelse 

Bedömningen är att tre eller fyra av nämndens fem mål kommer att vara uppfyllda vid 

årets slut. Det mål som inte kommer att uppfyllas handlar om att minska antalet hushåll 

med långvarigt försörjningsstöd. På grund av personalsituationen under årets sju första 

månader med vakanta tjänster och många konsulter har detta arbete inte kommit igång 

ordentligt förrän i september. 

Ekonomi 

Nämnden visar ett prognostiserat överskott om drygt 7,1 miljoner kronor. Det beror i 

huvudsak på att kostnaderna för ensamkommande barn under 2017 blir lägre än de 

intäkter som beräknas ifrån staten. En annan stor anledning till det goda ekonomiska 

resultatet är att kostnaderna för missbruksvård har minskat kraftigt, bland annat är 

kostnaderna för institutionsvård de lägsta sedan 2011. 

2 Årets händelser 

Stöd till barn och unga 

Samtliga tjänster inom verksamheten är bemannade och personalomsättningen är 

fortsatt låg. Det innebär goda förutsättningar för ett fortsatt utvecklingsarbete i syfte att 

få en ännu bättre socialtjänst med god service till medborgarna. 

Stöd till vuxna 

Året började med en mycket ansträngd personalsituation, främst inom enheten för 

ekonomiskt bistånd och etablering. Av enhetens 9 medarbetare har 8 påbörjat sin 

anställning under senaste 12-månadersperioden och de flesta sedan våren 2017, 

inklusive ny enhetschef. Vid tid för delårsbokslut är dock alla tjänster tillsatta och 

avdelningen har kunnat börja fokusera mer på verksamhetsutveckling. 

Inom öppenvården för missbruk har en ny tjänst inrättats, vilket innebär att det utöver 

beroendeterapi och anhörigstöd nu finns möjlighet till mer av uppsökande fältarbete. 

Externa vårdvistelser är på lägsta nivån sedan år 2011. 

Vid årets början utökade avdelningen till två flyktingsekreterare i och med de ökade 

volymerna sedan bosättningslagen trädde i kraft. Årsplanen från Migrationsverket har 

dock minskats något från 100 till 84 personer, varav 49 hittills tagits emot. 
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3 Måluppfyllelse 

3.1 Attraktiva Håbo 

3.1.1 Genom aktiv samverkan med andra aktörer ska det förebyggande arbetet 

kring barn och unga utvecklas. 

 Uppfylls troligen 

Kommentar 

Förvaltningens bedömning är att målet kommer att uppnås under året. Samarbetet med 

polisen och BUP har intensifierats och under hösten kommer en första linjens psykolog 

att tillsättas av Region Uppsala med sin arbetsplats på familjeteamet. Det kommer att 

innebära ytterligare förbättring av förutsättningarna för god samverkan. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 

aug 2016 
Utfall 
2016 

Måltal 
2017 

Utfall 
aug 2017 

Antal aktiviteter/ möten som främjar 
samarbetet med BUP 

10 4 

Antal aktiviteter/ möten som främjar 
samarbetet med polisen, till exempel 
medlingsärenden. 

15 6 

3.1.2 Skapa förutsättningar för att utveckla arbetet kring våld i nära relationer. 

 Uppfylls troligen 

Kommentar 

Under våren 2017 genomförde alla anställda inom avdelningarna ”Stöd till vuxna” och 

”Stöd till barn, unga och deras familjer” en webbaserad grundutbildning med en 

uppföljande workshop. Vid denna workshop uttrycktes bl.a. ett behov av ökad kunskap, 

stöd till vidmakthållande av kunskap samt en spridning av kunskap ut till 

socialförvaltningens alla delar. Socialförvaltningens ledningsgrupp har nu beslutat om 

en samverkansgrupp för detta ändamål. 

Syftet för denna grupp är fyrfaldigt: 

 ·I alla kommunens verksamheter synliggöra problemet våld i nära relationer. 

 ·Uppmärksamma och initiera behovet av kunskap och utbildning i ämnet. 

 ·Uppmärksamma behovet av stöd och behandling av våldsutsatta och förövare. 

 ·Verka för att Håbo kommuns riktlinjer för våld i nära relationer ska bli 

implementerade. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 

aug 2016 
Utfall 
2016 

Måltal 
2017 

Utfall 
aug 2017 

Myndighetsutövande personal inom 
avdelningen för stöd till vuxna är utbildade 
inom FREDA. 

85% 100% 

Myndighetsutövande personal för alla åldrar är 
utbildade inom våld i nära relationer. 

85% 89% 

3.1.3 Vid utredningar om insatser för vuxna ska barnperspektivet ha beaktats. 

 Går inte att bedöma 
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Kommentar 

Målet kommer att följas upp under hösten 2017 och redovisas i samband med 

årsredovisningen. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 

aug 2016 
Utfall 
2016 

Måltal 
2017 

Utfall 
aug 2017 

Andel utredningar av vuxna där barnperspektiv 
har beaktats 

100% - 

3.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

3.2.1 Genom tidiga insatser, samverkan och aktiviteter på hemmaplan ska 

behovet av externa insatser inom missbruksvården minska. 

 Uppfylls troligen 

Kommentar 

Målet kommer att uppfyllas. Genom olika aktiviteter på hemmaplan under året har de 

externa insatserna inom missbruksvården minskat. Andel personer som placerats för 

första gången är lågt. Det innebär att av de placerade personerna har flertalet tidigare 

varit placerade för sitt missbruk. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 

aug 2016 
Utfall 
2016 

Måltal 
2017 

Utfall 
aug 2017 

Ett nytt samverkansforum skapas kring barn 
och unga och vuxna. 

1 0 

Antalet placeringar institutionsvård vuxna 18 18 18 13 

Antalet placerade personer institutionsvård 
vuxna 

17 17 18 10 

Antal vårddygn institutionsvård vuxna 2 193 2 954 2 000 797 

Andel personer som placerats för första 
gången på extern institution för missbruk 

47% 47% 61% 10% 

3.2.2 Andelen hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska. 

 Uppfylls troligen inte 

Kommentar 

Målet kommer inte att uppfyllas. Antalet hushåll med långvarit ekonomiskt bisånd har 

ökat jämfört med 2016. Det beror på att gruppen till stor del består av samma människor 

som tidigare, med tilläggsproblematik som gör att de står mycket långt ifrån 

arbetsmarknaden. Fram tills sommaren 2017 har senaste årets bemanningssvårigheter 

inom ekonomiskt bistånd försenat en satsning på området men vid tid för 

delårsbokslutet har ett riktat arbete mot dessa identifierade sökande påbörjats. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 

aug 2016 
Utfall 
2016 

Måltal 
2017 

Utfall 
aug 2017 

Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt 
bistånd. 

25% 25% 21% 31% 
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4 Mått 

4.1 Resurser 

4.2 Produktion 

Mått 
Utfall 
2016 

Utfall 
aug 
2016 

Utfall 
aug 
2017 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 131 106 128 140 158 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 189 166 172 225 200 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 1 061 748 697 1 100 1 000 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade i 
Håbo kommun. 

27 30 26 35 35 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade 
i  annan kommun. 

76 87 59 50 50 

4.3 Verksamhetsresultat 

Mått 
Utfall 
2016 

Utfall 
aug 
2016 

Utfall 
aug 
2017 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Andel elever som ingår i 
ungdomscoachningens insatser vilka ökar sin 
skolnärvaro med minst 50 procent. 

100 % 100 % 62,5 % 100 % 100 

Andel barnavårdsutredningar som är 
avslutade inom lagstadgad tid, 120 dagar. 

78 % 77 % 73 % 100 % 78 % 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 0-6 år. 

120 78 88 130 110 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 6-12 år. 

173 119 114 140 140 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 13-18 år. 

208 137 125 210 175 

Antal avslutade ärenden som gäller barn som 
varit aktuella för insatser på familjeteamet. 

62 42 59 75 75 

Andel upprättade genomförandeplaner i 
samband med beslutade insatser enligt SoL 
och LVU. 

40 % 40 % 39 % 75 % 45 % 

Andel av inkomna anmälningar där 
förhandsbedömning har avslutats inom 14 
dagar enligt lagstadgat krav. 

95 % 85 % 93 % 100 % 93 % 

Antal upprättade Samordnade Individuella 
Planer (SIP) under året rörande barn och 
unga. 

49 25 44 40 50 

Andel barnavårdsutredningar som är avslutade inom lagstadgad tid, 120 dagar. 

78% av barnavårdsutredningarna prognostiseras att avslutas inom lagstadgad tid.  Det är 

samma nivå som utfallet 2016.  Då och då tar utredningar längre tid beroende på att det 

är särskilt komplicerade ärenden eller att handläggaren väntar in information från andra 

myndigheter och samarbetsparter. 
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Andel upprättade genomförandeplaner i samband med beslutade insatser enligt 

SoL och LVU. 

Nivån på upprättade genomförandeplaner befinner sig på en oacceptabelt låg nivå för 

närvarande. Anledningen till den låga nivån är att handläggarna prioriterar 

utredningsarbetet och har en förhållandevis hög arbetsbelastning. Verksamheten 

behöver även förbättra sina rutiner för att höja andelen upprättade genomförandeplaner. 

5 Intern kontroll 

Under året har intern kontroll genomförts inom bland annat följande områden: 

 Stickprovsvisa kontroller av utbetalning av försörjningsstöd.

 Genomlysning varje nyanländ och tidigare nyanländ att hushållet är korrekt

registrerad som antingen ekonomiskt bistånd – alternativt ekonomiskt bistånd

flykting

 Genomlysning av nyanländas ärenden för möjliga återsökningar från

Migrationsverket

 Avstämning ej inbetalda medel från tidigare beslut om återkrav

Resultatet av internkontrollen är godkänt och några brister har inte upptäckts. 

6 Driftredovisning 

Prognosrapport 2017 

Bokslut 
2016 

Budget 
2017 

Utfall jan-
aug 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från 
budget 

Socialnämnd -345 -397 -251 -397 0 

Nämndadministration -137 -224 -93 -175 49 

Konsument- och energirådg -99 -110 -58 -110 0 

Tillstånd -26 -39 45 -24 15 

Förvaltningsövergripande -5 776 -6 328 -4 443 -7 091 -763 

Anhörigstöd -181 -183 -122 -183 0 

Missbrukarvård för vuxna -7 044 -9 237 -3 798 -6 215 3 022 

Barn- och ungdomsvård -22 334 -24 629 -15 641 -24 271 358 

Familjerätt&familjebehand -1 652 -1 705 -1 023 -1 644 61 

Övriga insatser vuxna -126 -400 -139 -215 185 

Ekonomiskt bistånd -11 806 -12 435 -9 430 -14 319 -1 884 

Flyktingmottagande 2 741 257 8 739 6 210 5 953 

Arbetsmarknadsåtgärder -48 -250 -39 -86 164 

Summa -46 833 -55 680 -26 253 -48 520 7 160 

7 Kommentarer till driftredovisning 

Socialnämnden har förbättrat sin prognos sedan delårsuppföljningen och beräknas nu ha 

ett överskott på drygt 7,1 miljoner kronor under 2017. 



Socialnämnd, Delårsbokslut aug 2017 8(9) 

Förvaltningsövergripande ( - 763 000 kr) 

Inom de förvaltningsövergripande verksamheterna finns ökade kostnader främst för 

systemet Treserva. Även installation av personlarm till personal bidrar till ökade 

kostnader.  Underskottet förklaras även av att mer föreningsbidrag än budgeterat är 

beviljat. 

Missbrukarvård för vuxna ( + 3 056 000 kr) 

Den stora positiva avvikelsen inom verksamheten kan förklaras med att ingen LVM-

placering ännu behövt genomföras under året, att någon tidigare klient har flyttat ifrån 

kommunen och att en stabil arbetsgrupp arbetar aktivt för hemmaplanslösningar. 

Kostnaderna för institutionsplaceringar är de lägsta sedan år 2011. 

Inom verksamheten öppen missbruksvård leder främst en senarelagd nyrekrytering till 

ett överskott, 317 000 kronor 

Kostnad för kontaktpersoner vuxna Socialtjänstlagen (SOL) beräknas fortsatt bli lägre 

än budgeterat med 424 000 kronor. 

Barn- och ungdomsvård  (+ 358 000 kr) 

Överskottet beror främst på att även prognos för institutionsvård unga är mycket säkrare 

med bara 4 månader kvar på året. Prognosen är ett överskott på 500 000kr för 

institutionsplaceringar. Underskott för verksamheterna kontaktpersoner och 

kontaktfamiljer SOL balanseras av överskott för familjehem. För någon personalgrupp 

märks ökad kostnad på grund av överrenskommelsen om 10% mer i lön än arbetad tid. 

Denna lönesatsning kommer även påverka 2018. 

Övriga insatser vuxna (+ 185 000 kr) 

Visst behov av jourboende för våldsutsatta finns men inte så mycket som budgeterat. 

Däremot har kostnader för stöd i föräldrarollen ökat i och med ett regionalt samarbete. 

Verksamheten beräknas visa ett överskott. 

Ekonomiskt bistånd ( -1 884 000 kr) 

Inom ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott på 1,8 miljoner kronor. Brist på 

ordinarie personal på vakanta tjänster har till större delen kompenserats med inhyrd 

personal vilket ger en avsevärt högre kostnad. 

Arbetsbelastningen har ökat delvis på grund av det ökade antalet anvisade nyanlända. 

Därför har 1,1 obudgeterad tjänst inrättats på enheten för att arbetsbelastning ska vara 

på en fungerande nivå. Detta bedöms nödvändigt, trots underfinansieringen, både ur ett 

kvalitets- , arbetsgivare- och rättsäkerhetsperspektiv. 

Verksamheten sociala lägenheter beräknas visa på ett underskott på 250 000 kronor på 

grund av ändrad fördelning av bostadssamordnaren vilken budgeterats på avdelningens 

kansli. Bostadssamordnare arbetar med besiktningar, ekonomiadministration rörande 

bostäder samt viss fastighetsförvaltning. 

Flyktingmottagande ( + 5 953 000kr) 

Prognosen för verksamheten är fortfarande svår att kvalitetsäkra. Det nya regelverket 

för ersättningar från Migrationsverket började gälla 1 juli och kommer innebära lägre 

ersättningar under andra halvåret. Det prognosticerade överskottet beror på ett flertal 

orsaker. Enligt kommunens principer söks ersättning för alla kostnader nämnden har 

men Migrationsverket bedömer om kommunen har rätt till ersättning från fall till fall. 

Nu har Migrationsverket godkänt en ny ersättningstyp som ej är budgeterad på totalt 

1 660 000kr inklusive prognos. Det finns andra ansökningar hos Migrationsverket vilka 

inte är med i prognos då utfallet är osäkert. En ytterligare orsak till överskottet är lägre 
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kostnader för placeringar, arbetet med att sänka kostnad per placering har påbörjats och 

behöver göras klart inför årsskiftet. Fler ensamkommande barn/ungdomar har fått 

uppehållstillstånd än tidigare prognosticerat vilket innebär högre ersättning för hösten 

och bidrar till överskottet. 

Arbetsmarknadsåtgärder (+ 164 000 kr) 

Verksamheten arbetsstöd beräknas redovisa ett överskott på 164 000kr vid årets slut. 

Detta beror på att de medarbetare som ingår inte arbetar under hela året. Den ena 

medarbetaren är nyrekryterad och börjar i juni och den andra är föräldraledig och 

återkommer först i september. 

8 Investeringsredovisning 

8.1 Investeringsredovisning 

Prognosrapport investeringar 

Bokslut 
2016 

Årsbudget 
Utfall jan-
aug 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
mot 
budget 

Kontors arkivmöbler IFO 0 -100 0 0 100 

Summa 0 -100 0 0 100 

8.2 Kommentarer till investeringsredovisningen 

De planerade investeringarna bedöms inte genomföras under 2017. 

9 Viktiga förändringar och trender 

En stor ökning på antalet ärenden inom LSS-området för barn. 

Ett ökat antal ärenden som handlar om en stegring av konfliktnivån mellan sambor och 

makar. Detta påverkar hur barnen mår och deras hälsa. 

Antalet ärenden på myndighetsenheten ökar och även trycket på både familjebehandling 

och familjerådgivning. Detta till en del beroende på bemanningsproblematik inom barn- 

och ungdomspsykiatrin. 

Efter 1,5 år med nya bosättningslagen är det fortsatt bostadsförsörjningen som är största 

arbetsuppgiften inom flyktingmottagningen. Integrationsuppdraget och att få nyanlända 

ut i arbete är dock viktigaste utmaningen på längre sikt. 

Under senaste året har det blivit vanligare att sjukskrivna fått indragen sjukpenning från 

försäkringskassan. Några av dessa återfinns nu inom ekonomiskt bistånd men 

fortfarande är olika psykiska funktionsnedsättningar och andra sociala hinder främsta 

anledningen till de långvarigt bidragsberoende som avdelningen nu som fullbemannad 

har börjat arbeta mer fokuserat mot. 

Allt färre nya klienter inom enheten för missbruk och socialpsykiatri berör missbruk 

och beroende. Denna trend beskrivs även från lokala psykiatrimottagningen. Istället är 

det psykiatriska funktionsnedsättningar som dominerar arbetet för socialsekreterarna 

och flera ansökningar har inkommit till kommunens boende med särskild service för 

målgruppen, med planerad driftstart hösten 2018. 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2017-09-25 SN 2016/00032 nr 30707 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 

charlotta.carlsson@habo.se 

Information från förvaltningen år 2017 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning 

Sammanfattning i punktform 

 

__________ 
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Datum Vår beteckning 
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Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 

charlotta.carlsson@habo.se 

Redovisning av anmälningsärenden, domar och 
delegationsbeslut år 2017 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden noterar till protokollet att anmälningsärenden, domar

och delegationsbeslut är redovisade

Sammanfattning 

Delegationsbeslut från treserva avseende individ, familjeomsorg/familjerätt 

och flykting finns att läsa vid sammanträdet.    

Beslutsunderlag 

– Delegationsbeslut flykting, treserva 2017-08-28 till 2017-09-25.

– Delegationsbeslut IVO/familjerätt, treserva 2017-08-28 till 2017-09-25.

__________ 
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