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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-08-31 SN 2018/00044 nr 31549 

Socialförvaltningen 
Avdelning Stöd till familjer, barn och unga 
Yvonne Sturesson Ljungblad, Avdelningschef 
0171-529 83 
yvonne.sturesson@habo.se 

 

Införande av avgift gällande familjerådgivning 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 

avgiften för familjerådgivning till 200 kronor per samtal att gälla från  

1 januari 2019 

2. Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad    

 

Sammanfattning 

För närvarande och sedan starten har samtalen varit avgiftsfria. Efter att 

verksamheten nu etablerats anser socialnämnden att det är dags att införa en 

avgift.  

De flesta familjerådgivningar i Sverige tar en avgift för varje samtal. 

Avgiften varierar i mellan 160 kronor till 450 kronor. Förvaltningen föreslår 

en kostnad om 200 kronor per samtal.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ett införande av avgift med för en beräknad intäktsökning om 100 000 kr 

per budgetår.    

Uppföljning 

Uppföljning sker efter sex månader genom jämförelse av antalet besökare 

med motsvarande halvår under 2018. Dessutom kommer intervjuer göras 

med familjerådgivarna.  

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen    

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-09-20 SN 2018/00023 nr 31587 

Socialförvaltningen 
Förvaltningschef socialtjänsten 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-525 79 
thomas.brandell@habo.se 

 

Delårsbokslut per augusti 2018 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsuppföljning 

per augusti 2018   .    

Ärende 

Nämnden redovisar ett prognostiserat underskott vid årets slut om drygt 6,4 

miljoner. De största underskotten förväntas inom barn- och ungdomsvård, 

ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande. Inom missbruksvården för 

vuxna redovisas ett överskott. 

Inom barn- och ungdomsvården beror underskottet på ett par förhållandevis 

dyra institutionsplaceringar. Som alltid vid institutionsplaceringar har andra 

billigare lösningar prövats men inte räckt till. 

Underskottet inom ekonomiskt bistånd är främst orsakat av hårdare 

bedömningar från försäkringskassan samt att en del hushåll finansieras i 

driftbudgeten istället för i flyktingprojektet. En ytterligare orsak är allt högre 

boendekostnader, däribland vandrarhemsvistelser. 

Underskottet inom verksamheten flyktingmottagande beror i första hand på 

att de statliga medlen för ensamkommande barn inte längre täcker 

kostnaderna. 

Vad gäller måluppfyllelse så är bedömningen i delårsbokslutet att nämnden 

åtminstone kommer att uppfylla fyra av fem mål.      

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Åtgärder som placeringar av barn, unga och vuxna görs först när mindre 

ingripande lösningar har provats men visat sig vara otillräckliga. Enstaka 

sådana placeringar kan ha stor påverkan på nämndens ekonomi. I dagsläget 

hålls någon enstaka tjänst vakant för att till en liten del minska underskottet. 

Några ytterligare åtgärder är inte aktuellt och nämnden kommer att redovisa 

ett underskott i storleksordningen 6 miljoner vid årets slut.  

Beslutsunderlag 

– Delårsrapport aug 2018, socialnämnden    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef    

 



2018-09-25 14:20 

 

Delårsrapport aug 2018 

Socialnämnd 
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1 Sammanfattning 

Verksamheten 

Det finn en viss oro för att antalet missbrukande ungdomar ökar i kommunen. Detta 

ökar behovet av en bättre och mer lättillgänglig behandling för tonåringar unga vuxna 

med missbruksproblematik inom region Uppsala, vilket också är på gång. 

Det är positiva resultat inom samverkansinsatsen Framsteget för de som står långt ifrån 

arbetsmarknaden och ofta har en offentlig försörjning där flera personer kommit ut i 

sysselsättning. 

Det är fortsatt ett utvecklingsområde att korta nyanländas väg till arbetsmarknaden och 

både fördjupad DUA-överenskommelse med arbetsförmedlingen, samt rutinbaserade 

överenskommelsen LÖK med arbetsförmedlingen fokuserar på de frågorna och kommer 

att arbetas vidare med framöver. 

Måluppfyllelse 

Vid tid för delårsbokslut ser flera mål ut att kunna uppfyllas under verksamhetsåret. 

Ekonomi 

Socialnämndens prognos visar på ett underskott på 6,4 miljoner kronor. Det är en 

minskning sedan delårsuppföljning med 1,2 miljoner kronor. De stora skillnaderna är att 

överskotten har ökat för  missbrukarvård för vuxna. Underskott för 

institutionsplaceringar barn och unga samt flyktingmottagning har minskat med 1,8 

miljoner kronor. Verksamheten ekonomiskt bistånd har ändrat sitt prognosticerade 

resultat med 1,5 miljoner kronor till ett underskott på 1,3 miljoner kronor. 

2 Årets händelser 

Under senare delan av sommaren har ett samarbete mellan Region Uppsala och 

kommunerna i Uppland tagit fart för att få igång ett projekt som är riktat till unga 

missbrukare i länet. Förebilden för projektet är Mini Maria i olika delar av landet. 

Vi har avvecklat samarbetet med HVB-hemmet Vårljus, eftersom vi inte längre har 

behov av sådana boende till ungdomar och barn som kommer ensamma från 

krigshärjade delar av världen. 

Det viktiga integrationsuppdraget är ständigt pågående och förvaltningen har lyckats få 

externa medel beviljade till två riktade projekt som ska starta under hösten. På grund av 

viss nybyggnation, men också en viss om- och utflyttning av nyanlända, har 

bosättningsuppdraget fungerat något enklare hittills under det här året jämfört med 2016 

och 2017. Uppdraget förändras ständigt och under året har dagersättning enligt LMA till 

vissa asylsökande börjat handläggas av kommunen. 

Personalsituationen har inte varit helt stabil inom ekonomiskt bistånd och etablering, 

vilket bromsar upp utvecklingsarbetet. 
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3 Måluppfyllelse 

3.1 Attraktiva Håbo 

3.1.1 Genom aktiv extern och intern samverkan ska det förebyggande arbetet 

kring barn och unga utvecklas. 

 Uppfylls troligen  

Kommentar 

Vi kommer under hösten att ha ett tätt samarbete för att tillsammans arbeta med små 

barn och deras familjer för att tidigt under barnens uppväxt arbeta med förebyggande 

insatser. 

Med kultur och livsmiljö har vi samarbete omkring ett cafe som hålls öppet på 

Fridegårdsgymnasiet. 

Fortgående samarbete mellan fämst grundskolorna och socialtjänsten, bland annat 

genom samverkan med rektorerna. 

Målet kommer vid årets slut vara uppfyllt. 

  Nyckelindikatorer 
Utfall aug 

2017 
Utfall 
2017 

Måltal 
2018 

Utfall aug 
2018 

 

Genomföra en workshop med förskolepersonal 
och socialförvaltningen för tidig upptäckt av 
barn med särskilda behov. 

  1 1 

 
Utveckla samarbetet med övriga förvaltningar, 
framförallt barn- och utbildningsförvaltningen. 

  4 1 

3.1.2 Vid utredningar om insatser för vuxna ska barnperspektivet beaktas. 

 Går inte att bedöma 

Kommentar 

Mätning kommer göras under hösten och resultatet redovisas i samband med 

årsredovisningen. 

  

  Nyckelindikatorer 
Utfall aug 

2017 
Utfall 
2017 

Måltal 
2018 

Utfall aug 
2018 

 
Andel beslut inom vuxenenheterna där 
barnperspektiv har beaktats. 

  - - 

3.1.3 Öka det individuella förhållningssättet genom att arbeta förebyggande, 

rehabiliterande och habiliterande. 

 Går inte att bedöma 

Kommentar 

Till detta mål saknas nyckelindikatorer. En beskrivande bedömning kommer att göras i 

samband med årsredovisningen. 
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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 

De externa insatser inom den vuxna missbruksvården har minskat jämfört med 2017 

och målet kommer att uppnås. 

  Nyckelindikatorer 
Utfall aug 

2017 
Utfall 
2017 

Måltal 
2018 

Utfall aug 
2018 

 
Minst en intern samverkansträff mellan stöd till 
barn och unga och stöd till vuxna per termin. 

  2 9 

 Antalet placeringar institutionsvård vuxna 13 17 20 10 

 
Antalet placerade personer institutionsvård 
vuxna 

10 12 16 8 

 Antal vårddygn institutionsvård vuxna 797 1 150 1 700 553 

 
Andel personer med upprepade placeringar på 
institution minskar. 

90%  50% 70% 

3.2.2 Andelen hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska. 

 Uppfylls troligen  

  Nyckelindikatorer 
Utfall aug 

2017 
Utfall 
2017 

Måltal 
2018 

Utfall aug 
2018 

 
Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt 
bistånd. 

31% 24% 25% 25% 

3.2.3 Utveckla metoder som stödjer föräldrars eget ansvar kring barns behov. 

 Uppfylls troligen  

Kommentar 

Förvaltningen arbetar både på generell nivå och klientnivå med att utveckla metoder 

som stödjer föräldraansvaret. Måltalen bedöms kunna uppnås under verksamhetsåret. 

  Nyckelindikatorer 
Utfall aug 

2017 
Utfall 
2017 

Måltal 
2018 

Utfall aug 
2018 

 
Genomföra nätverksmöten med familjer för att 
tydliggöra nätverkets kapacitet. 

  5 3 

 
Genomföra föräldrautbildningar och en öppen 
föreläsning. 

  6 4 

3.3 Hållbara Håbo 

3.3.1 Öka integrationen av skyddsbehövande samt av ensamkommande barn 

och unga i samhället 

 Kan inte bedömas 
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Kommentar 

Trots att årets nysatsningar för att korta nyanländas väg till arbetsmarknaden inte har 

påbörjats ännu bedöms målet kunna uppnås.Projektet "Kontaktpersoner för 

kvotflyktingar" är beviljat av länsstyrelsen och projektet "förstärkt praktikhandledning" 

är beviljat av arbetsförmedlingen. Rekrytering pågår vid tid för delårsbokslut 

För ensamkommande har avdelningen arbetat aktivt med att fokusera insatserna från 

socialsekreterare och ungdomscoacher på att hjälpa ungdomarna till eget boende och till 

arbeta. 

  Nyckelindikatorer 
Utfall aug 

2017 
Utfall 
2017 

Måltal 
2018 

Utfall aug 
2018 

 
Andel ensamkommande barn och unga som är 
självförsörjande efter avslutade studier. 

 0% 10% 12% 

 

Minst två särskilda nysatsningar med fokus på 
skyddsbehövande och ensamkommande barn 
och unga närmare arbetsmarknaden ska 
påbörjas under året. 

  2 1 

 
I samverkan genomföra en särskild 
integrationsaktivitet i samhället. 

  1 0 

4 Mått 

4.1 Resurser 

4.2 Produktion 

Mått 
Utfall 
2017 

Utfall 
aug 

2017 

Utfall 
aug 

2018 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 163 128 141 170 175 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 200 172 184 210 215 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 1 038 697 803 1 070 1 130 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade i 
Håbo kommun. 

26 26 13 24 15 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade 
i  annan kommun. 

45 59 45 40 40 

Antal mottagna nyanlända flyktingar och 
andra skyddsbehövande 

76  40 50 63 

Antal skyddsbehövande hushåll med 
försörjningsstöd (Projekt. Inte i driftsbudget) 

  79 90 85 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd för 
skyddsbehövande (Projekt. Inte i 
driftsbudget.) 

  362 635 590 

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

123 88 73 130 90 

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

170 114 97 140 120 

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

194 125 116 210 150 

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

87 59 64 75 85 
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Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 

Andelen arbetslösa inom ekonomiskt bistånd är ungefär densamma som under senare år. 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 

Antalet hushåll med försörjningsstöd beräknas uppgå till ungefär budgeterat antal, men 

möjligen något fler. 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 

Antalet bidragsmånader beräknas bli något högre än budgeterat. 

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i 

Håbo kommun. 

Anledningen till att antalet har sjunkit är att Vårljus har stängt sitt HVB i kommunen. 

Detta har krävt att vi flyttat ungdomarna till stödboenden som ligger i andra kommuner. 

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i  

annan kommun. 

Antalet ungdomar i andra kommuner har ökat med anledning av att de flyttat till 

stödboenden. Ett stödboende hjälper ungdomarna till att ta eget ansvar för sitt eget liv. 

Antal mottagna nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande 

Årstalet blev fastslaget till 63 personer, varav 40 hittills kommit till kommunen. 

Antal skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd (Projekt. Inte i driftsbudget) 

Antalet hushåll inom flyktingprojektet bedöms landa i nivå med budget. 

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

Antalet familjer som får behandling via avdelningens öppenvård är totalt 171 stycken 

hittills under 2018. 

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

Antalet familjer som får behandling från öppenvården hittills under 2018 är 171 

stycken. 

4.3 Verksamhetsresultat 

Mått 
Utfall 
2017 

Utfall 
aug 

2017 

Utfall 
aug 

2018 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

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

76,92 % 62,5 % 100 % 100 % 100 % 

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

77 % 73 % 92 % 100 % 100 % 

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

49 % 39 % 89 % 92 % 100 % 

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

92 % 93 % 85 % 100 % 100 % 
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Mått 
Utfall 
2017 

Utfall 
aug 

2017 

Utfall 
aug 

2018 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

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

68 44 42 60 60 

Andel hushåll inom ekonomiskt bistånd som 
efter två månader har en färdig 
grundutredning. 

   90%  

Andel återsökningar för skyddsbehövande 
(vuxna) från Migrationsverket som beviljas. 

   100%  

Andel hushåll inom ekonomiskt bistånd som efter två månader har en färdig 

grundutredning. 

Måttet redovisas i samband med årsbokslutet. 

Andel återsökningar för skyddsbehövande (vuxna) från Migrationsverket som 

beviljas. 

Måttet redovisas i samband med årsbokslutet. 

5 Intern kontroll 

Intern kontroll genomförts bland annat på följande områden: 

• Stickprovsvisa kontroller av utbetalningar inom ekonomiskt bistånd. 

• Genomgång av samtliga nyanlända och tidigare nyanlända att hushållet är korrekt 

registrerat inom ekonomiskt bistånd (drift) eller ekonomiskt bistånd flykting (projekt). 

• Genomgång av förhandsbedömningar, handläggningstid och förfarande utifrån 

lagstiftning. 

• Genomlysning av nyanländas ärenden. 

• Avstämningar per månad avseende förväntade intäkter från Migrationsverket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Driftredovisning 

  
Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall jan-
aug 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
från budget 
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Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall jan-
aug 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
från budget 

Nämndverksamhet -429 -405 -219 -383 22 

Nämndadministration -137 -185 -105 -176 9 

Konsument- och energirådg -106 -110 -72 -111 -1 

Tillstånd 44 -47 -149 -94 -47 

Förvaltningsövergripande -6 350 -6 633 -4 288 -6 537 96 

Anhörigstöd -181 0 0 0 0 

Missbrukarvård för vuxna -5 906 -6 708 -3 115 -5 068 1 640 

Barn- och ungdomsvård -24 354 -25 594 -19 160 -27 454 -1 860 

Familjerätt -1 827 -2 429 -1 267 -1 960 469 

Övriga insatser vuxna -217 -765 -403 -671 94 

Ekonomiskt bistånd -13 894 -14 127 -9 849 -15 426 -1 299 

Flyktingmottagande 3 969 -359 -5 337 -5 963 -5 604 

Arbetsmarknadsåtgärder -284 -275 -147 -252 23 

Summa -49 672 -57 637 -44 111 -64 095 -6 458 

7 Kommentarer till driftredovisning 

Socialnämndens prognos visar på ett underskott på 6,4 miljoner kronor. Det är en 

minskning sedan delårsuppföljning med 1,2 miljoner kronor. De stora skillnaderna är att 

överskottet har ökat för missbrukarvård för vuxna. Underskott för 

institutionsplaceringar barn och unga samt flyktingmottagning har minskat avsevärt. 

Inom ekonomiskt bistånd har underskottet ökat. 

Missbrukarvård för vuxna överskott 1 640 000 kr 

Sedan prognos i delårsuppföljning har överskottet inom verksamheten ökat med 

700 000 kronor.  I och med minskat antal missbruksärenden har det varit möjligt att som 

en besparingsåtgärd för nämnden inte ersätta vårens pensionsavgång för en 

deltidsanställd behandlare. Det är fortsatt få externa vårdvistelser inom missbruksvården 

och ingen LVM-vistelse. Detta ger historiskt låga kostnader och verksamheten förväntas 

gå med ett överskott på mer än 1,3 miljoner. I början av september finns inga beslut om 

kontaktpersoner SoL vuxna varför ett överskott förväntas. 

Barn- och ungdomsvård underskott 1 860 000 kr 

Underskottet har sänkts sedan delårsrapport med drygt 200 000 kronor. Underskottet 

beror på en ökning av placeringar för institutionsvård med ett underskott på 2,2 miljoner 

mot budgeterat. Sammantaget ger familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer ett 

överskott på nästan 1 miljon kronor. En personalförstärkning inom familjebehandling 

finns budgeterad på verksamheten familjerätt och visar därför underskott här mot 

budgeterat. Kostnaden för urinprov har ökat jämfört med föregående år och beräknas 

visa på ett underskott vid årets slut. 

Familjerätt överskott 469 000 kr 

Överskottet beror på att personalförstärkning finns budgeterad men utfallet finns i 

verksamheten barn- och ungdomsvård. 

 

Ekonomiskt bistånd underskott 1 299 000 kr 
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Sedan delårsuppföljning i mars har prognosen ändrats med 1,5 miljoner kronor till ett 

underskott. Personalkostnaderna överskrider budget med drygt 300 000 kr då en inhyrd 

personal har behövts under sommaren på grund av vakanser. Trots att långvarigt 

bidragsberoende minskat något ökar kostnaderna inom försörjningsstöd, Utöver de 

hårdare bedömningar från försäkringskassan har kostnaderna för några hushålls 

ekonomiska bistånd börjat belasta driftsbudgeten istället för flyktingprojektet eftersom 

det är tre år sedan de anvisades till kommunen. Allt fler av de sökande har även allt 

högre boendekostnader, däribland vandrarhemsvistelser. Nettokostnaden i verksamheten 

påverkas också av att flertalet handläggare är nya och fortsatt är under upplärning 

avseende framställningar till försäkringskassan. Några hushåll av skyddsbehövande 

nyanlända har också förts över till driftsbudgeten eftersom det är tre år sedan de 

anvisades till kommunen. 

Flyktingmottagande underskott 5 604 000 kr 

Det prognosticerade underskottet har sänkts med 1,6 miljoner kronor sedan prognos per 

mars. Underskottet består till största del av högre kostnad för placeringar under första 

halvåret än den ersättning som migrationsverket betalar ut. Avdelningen har lyckats 

förhandla om priser och /eller ändra typ av boende/placering för större delen av gruppen 

enligt de individuella behov som varje ungdom har. Dessa lägre kostnader ger effekt 

först under hösten och ger även bättre förutsättningar under 2019. Kontraktet med 

Vårljus för HVB-hemmet har avslutats enligt tidigare beslut av nämnden.  Det kommer 

ge stor besparing under resterande del av 2018 och främst 2019. 8-14 tomma platser hos 

Vårljus under jan- aug och kostnaden för att avsluta kontraktet 10 månader i förväg 

utgör 3 miljoner kronor av underskottet. 

7.1 Åtgärdsplan för ekonomi i balans 

Socialnämndens resultat för 2018 beräknas bli drygt 6,4 miljoner. I huvudsak består 

kostnaderna av placeringar av vuxna missbrukare, placeringar av barn och unga samt av 

försörjningsstöd. Kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen har minskat varje år 

sedan 2015 och är betydligt lägre än genomsnittskostnaden i länet och i riket. Åtgärder 

som placeringar av barn, unga och vuxna görs först när mindre ingripande lösningar har 

prövats och enstaka insatser kan ha stor påverkan på nämndens resultat. Förvaltningens 

bedömning är att det saknas rimliga och möjliga åtgärder för en budget i balans utöver 

de åtgärder som redan vidtagits. 

8  Investeringsredovisning 

8.1 Investeringsredovisning 

  
Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall Jan-
Aug 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
mot budget 

VERKSAMHET-text saknas      

Inventarier IFO  -120  -80 40 

TOTAL  -120  -80 40 

9 Kommentarer till investeringsredovisning 

Ett antal nya arbetsplatser har färdigställts och inga fler behov finns varför det blir ett 

litet överskott. 
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10 Viktiga förändringar och trender 

Det finns två tydliga trender inom barn och unga under senare delen av året. Den ena är 

att fler och fler ensamkommande är mer och mer integrerade i samhället. Det visar sig 

genom att de får egna inneboendekontrakt, klarar sin utbildning och att ett allt större 

antal blir självförsörjande och har alltså tagit sig in på arbetsmarknaden. 

Den andra trenden är att ökningen av placerade ungdomar med drogproblem har ökat 

under våren och försommaren och dessutom har antalet drogtester ökat vilket gör att 

man kan misstänka en ökad droganvändning bland kommunens ungdomar. 

När avdelningen för stöd till vuxna blickar framåt är det fortsatt utvecklingen inom 

försäkringskassan och sjukrehabiliteringen för de med någon form av ohälsa, samt 

arbetsmarknaden och vägen till integration för de nyanlända som är de stora frågorna. 

För att inom ekonomiskt bistånd kunna prioritera arbetet med de sökande som har en 

komplex problematik kommer förvaltningen att kartlägga möjligheten med automatisera 

hanteringen av de enklare ärendena. 

Inom avdelningen för stöd till vuxna har missbruksarbetet haft ett par lugna år. Men det 

finns en växande problematik bland ungdomar som snart ska hanteras inom 

beroendevården för vuxna 
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 2018-09-21 SN 2018/00003 nr 31589 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, nämndsekreterare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut och anmälningsärenden, 
september 2018 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut avseende 

individ- och familjeomsorg, flyktingmottagande och familjerätt är 

redovisade    

 

Sammanfattning 

Beslut avseende individ- och familjeomsorg, flyktingmottagande och 

familjerätt som är fattade med delegation redovisas i separat förteckning 

inför nämndens sammanträde. Besluten avser perioden 2018-09-01 till och 

med 2018-09-23.   

Förvaltningen redovisar även inkommande beslut från Inspektionen för vård 

och omsorg, IVO, där myndigheten informerar att de avslutar ärendet utifrån 

genomförd tillsyn på stödboendet på Bålstavägen 29.  

Handlingen inkom 2018-09-19, med beteckning SN2018/00028, nr31586.        

Beslutsunderlag 

– Delegationslistor från Treserva    

– Inkommen handling, Beslut från IVO, daterad 2018-09-19, 

SN2018/00028, nr31586 

__________ 

    

 


