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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 19 

Översyn av styrdokument 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-03 

Dnr 2017/00030 

l. Socialnämnden beslutar att uppräknade styrdokument från nr l till och 
med 7 ska kvarstå 

2. Socialnämnden beslutar att uppräknade styrdokument från nr 8 till och 
med 13 ska revideras och vara antagna av socialnämnden senast juni, 
2019 

3. Socialnämnden beslutar att Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo 
kommun ska överflyttas till vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2017-12-04 § 149 riktlinjer för styrdokument i 
Håbo kommun. Dessa riktlinjer innebär blad annat att en årlig översyn över 
kommunens styrdokument ska göras på tjänstemannanivå, samt att en 
översyn ska göras på politisk nivå en gång per mandatperiod. 
Kommunfullmäktige antog även nya mallar för styrdokument och gav 
nämnderna i uppdrag att genomföra en översyn över samtliga styrdokument 
inom nämndens ansvarsområde. Denna första översyn kommer att utgöra 
grunden för kommande års aktualitetsprövningar. 

styrdokument som ska kvarstå 
l. Delegationsordning socialnämnden 
2. Dokumenthanteringsplan socialnämnden 
3. Integrations och flyktingpolitiskprogram 
4. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
5. Regelverk för föreningsbidrag inom socialtjänsten 
6. Riktlinje för våld i nära relationer 
7. Riktlinje för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun 

styrdokument som ska revideras 
8. Kommungemensam handlingsplan för ökad integration 
9. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
l O. Riktlinje för vuxna med missbruks- och beroendeproblem 
11 . Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo kommun, 

överflyttas till vård och omsorgsnämnden 
12. Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun 
13. Avgifter, bilaga till Riktlinjer för serveringstillstånd 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, översyn av styrdokument, SN20 17/00030, nr31172 
Förteckning över politiskt antagna styrdokument Socialnämnden, 
SN2017/00030, nr 31174 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

4(11) 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-03 

- Kommunfullmäktiges beslut, daterad 20 l 7-12-04 § 149, dnr 20 l 7/00064 

JUSTERARE 

Beslutet skickas till: 
Berörda avdelningschefer 
Kommunfullmäktige 

5J() l ?;J l 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-03 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 20 Dnr 2018/00023 

Månadsuppföljning februari 2018 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkätma förvaltningens månadsuppföljning 
per februari. 

2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att vidta åtgärder som minskar 
det prognosticerade underskottet. 

3. Socialnämnden beslutar att länma månadsuppföljningen till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Socialnämndens första prognos för 2018 visar ett prognosticerat underskott 
om 13,2 miljoner laonor vid årets slut. Den huvudsaldiga orsaken till 
underskottet är framförallt att kostnaderna för ensamkommande barn är 
högre än intäkterna som betalas ut från Migrationsverket En annan 
anledning är höga kostnader med anledning av en institutionsplacering. 
Kostnaderna för vård av vuxna missbrukare förväntas bli lägre än 
budgeterat. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förvaltningen arbetar med att försöka minska kostnaderna för 
ensamkommande barn, bland annat genom att omförhandla avtal. 
Det kan redan nu dock konstateras att socialnämnden kommer redovisa ett 
stort underskott 2018. Förvaltningen bedömer att en mer kvalitetssäkrad 
prognos kan redovisas i samband med delårsbokslutet per mars . 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, Socialnämndens månadsuppföljning per februari 2018, 

SN 2018/00023, m 31155 
- Månadsuppföljning per februari 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-03 

Dnr 2018/00003 

Redovisning av delegationsbeslut mars, 2018 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar att delegationsbeslut avseende 
flyktingmottagande, individ- och familjeomsorg samt familjerätt är 
redovisade. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut avseende flyktingmottagande, individ- och familjeomsorg 
samt familjerätt för petioden 2018-02-28 till och med 2018-03-26 har 
delgivits nämnden. 

Beslutsunderlag 
- Delegationslistor från Treserva förperioden 2018-02-26-2018-03-26 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 22 

Ansökan om föreningsbidrag, BRIS 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-03 

Dnr 2018/00022 

l. Socialnämnden beslutar att bevilja BRIS 5 000 leronor i fåreningsbidrag 
får år 2018. 

Sammanfattning 
BRIS har ansökt om 53 000 kronor i fåreningsbidrag från socialnämnden. 
BRIS är en barnrättsorganisation som arbetar får att stärka barns rättigheter 
genom stöd till barn och ungdomar utifrån målgruppens behov. BRIS 
arbetar utifrån FN s barnkonvention. 
Barn och ungdomar kan anonymt kontakta BRIS via telefon, e-post eller 
chatt får att få råd och stöd från en kurator. BRIS har 25 000 stödjande 
kontakter årligen, den vanligaste samtalskontakten är på grund av psykisk 
ohälsa. 

Ärende 
BRIS har ansökt om 53 000 laonor i fåreningsbidrag från socialnämnden, 
vilket motsvarar l O laonor per barn i H åbo kommun. Socialnämndens 
fåreningsbidrag riktar sig till föreningar och organisationer som arbetar 
riktat mot socialnämndens målgrupp. 
Socialnämnden har en begränsad budget avseende fcireningsbidrag, samt att 
utifrån gällande regelverk rilctar sig mot nämndens målgrupp, görs 
bedömningen att samtliga barn i kommunen inte inryms i nänmdens 
verksamhetsområde. 
Socialnämnden finner det dä1med rimligt att bevilja BRIS fåreningsbidrag 
om 5 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan om fcireningsbidrag, daterad 2018-03-12 SN2018/00022, nr 

31134 
BRIS stadgar, daterad 2018-03-12, SN2018/00022, nr 31142 

- BRIS resultaträkning, daterad 2018-03-12, SN20 18/00022, nr 31143 

Beslutet skickas till: 
BRIS Region Mitt 
Kommunstyrelsen ekonomiavdelning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-03 

Dnr 2018/00016 

Ansökan om föreningsbidrag, Kvinnojouren Olivia 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att bevilja kvinnojouren Olivia fåreningsbidrag 
om 130 000 kronor får år 2018 

Sammanfattning 
Kvi1mojouren Olivia har ansökt om fåreningsbidrag från socialnämnden får 
år 2018. Kvinnojouren ger råd och stöd till våldsutsatta kvilmor, med eller 
utan barn. De erbjuder även tillfälligt skyddat boende i jourens egen 
lägenhet. Under 2017 har jouren vmit tvungen att hänvisa hjälpsökande 
kvilmor till andra kvinnojourer till följd av platsbrist. Platsblisten har till 
stor del berott på längre tider i jourlägenheten då det är svårt får många 
levinnor att få en egen bostad. 
Kvi1mojourens stödtelefon finns tillgänglig alla dagar i veckan mellan 
09.00-21.00. 

Ärende 
Kvinnojouren Olivia har ansökt om fåreningsbidrag från socialnämnden om 
140 000 kronor får att upprätthålla den jourverksamhet samt det skyddade 
boende som jouren bedriver i kommunen. Till följd av en begränsad budget 
får fåreningsbidrag kan socialnämnden bevilja Kvinnojouren Olivia 
13 O 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan om föreningsbidrag Kvinnojouren Olivia, daterad 2018-03-02, 

SN2018/00016, nr 31147 

Beslutet skickas till: 
Kvinnojouren Olivia 
Kommunstyrelsen ekonomiavdelning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-03 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 24 Dnr 2018/00021 

Ansökan om föreningsbidrag, Håbo FF 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att bevilja fåreningsbidrag till Håbo FF om 
80 000 laonor får år 2018 

Sammanfattning 
Håbo FF har ansökt om föreningsbidrag om 197 500 laonor från 
socialnämnden får år 2018. 
Föreningen bedriver ett integrationsutskott med syfte att skapa integration 
får ensamkommande ungdomar i kommunen och möjliggöra deltagande får 
målgruppen i fåreningens fotbollslag. Det har inom fåreningen startats ett 
integrationslag får ensamkommande ungdomar födda mellan 1998-2003 i 
nära samarbete med Röda Korset i Håbo. 

Ärende 
Håbo FF har under år 2017 startat upp ett integrationslag får 
ensamkommande ungdomar, som tituleras Håbo FF United. Laget består av 
cirka 35 ungdomar födda mellan 1998-2003. Syftet med laget är att 
ensamkommande ungdomar ska ges samma möjlighet som andra ungdomar 
att utvecldas som fotbollsspelare. Spelama i Håbo FF United ges möjlighet 
att träna och spela med andra lag inom fåreningen får att främja integration. 
Håbo FF har ansökt om föreningsbidrag om 197 500 laonor. 
Socialnämndens budget för fåreningsbidrag är begränsad och Håbo FF kan 
dätmed endast beviljas en del av den sökta summan. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan om fcireningsbidrag, Håbo FF, daterad 2018-03-11, 

SN2018/00021, m 31127 
- Årsbokslut Håbo FF, SN2018/00021, m 31132 
- Revisionsberättelse Håbo FF, SN2018/00021, nr 31131 
- Integrationsutskottets verksamhetsberättelse 2017, SN20 18/00021, m 

31130 
- Budget Hå bo FF United, SN20 18/00021, nr 31129 
- Verksamhetsberättelse Håbo FF 2017, SN2018/00021, nr 31128 

Beslutet skickas till: 
Håbo FF 
Kommunstyrelsen ekonomiavdelning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 25 

Förvaltningen informerar år 2018 

Beslut 

l . Socialnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-03 

Dnr 2018/00001 

Förvaltningen för en diskussion om överlåtelse av hyresavtal med företaget 
Vårljus som driver boende för ensamkommande ungdomar i kommunen. 
Avtalet sträcker sig till maj 2019, men förvaltningens behov av platser för 
ensamkommande ungdomar vid boendet har minskat. 

Förvaltningen har påböljat budgetarbetet inför 2019. Även kommande år 
bedöms bli ett tufft ekonomiskt år för nämnden. Kostnader för 
ensamkommande barn ökar och nyanlända flyktingar som tidigare ingått i 
etablering inom Arbetsförmedlingen väntas övergå till ekonomiskt bistånd 
då etableringsfasen tar slut. 

Socialnämnden föreslår att Kvinnojouren bjuds in till kommande möte för 
att informera om sin verksamhet. Kommunens ansvarige för våld i nära 
relationer bjuds in tillsammans med kvinnojouren för att informera om hur 
kommunen arbetar med denna fråga. 

Socialchefen informerar om Familjecentralens arbete. Familjecentralen 
bedrivs i samverkan mellan kommunen, Region Uppsala och Svenska 
kyrkan i Håbo kommun. Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och 
barn i åldrarna 0-6 år. Familjecentralen erbjuder föräldrautbildningar, 
stödgrupper och öppen förskola i samverkan. 
Familjecentralen är en välfungerande verksamhet till en låg kostnad som 
arbetar med förebyggande och främjande insatser. 
Socialnämnden ber om att få boka ett studiebesök vid Familjecentralen för 
att få mer information om verksamheten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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