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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-25 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §52 Dnr28792 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

l . Socialnämnden beslutar att justera dagordningen med att tillägga två 
stycken ärenden, Hemställan Håbohus AB samt Rapportering av ej 
verkställda beslut. 

Sammanfattning . 
Ordforande fareslår att dagordningenjusteras med tillägg av ä!·enden som 
framlagts efter det att dagordningen skickats ut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-25 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §53 Dnr 2016/00034 

Budget och mål 2017, internbudget, investeringsbudget, ramar, 
mål, plan 2018-2019 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna fårvaltningens fårslag till budget 
och mål får år 2017 och överlämnar det till kommunfullmäktige. 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fåra över 
3 534 tlcr till vård- och omsorgsnämnden får att där samla all LSS- och 
psykiab.i verksamhet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 om en rambudget får 
socialnämnden på 59 151 tlcr. Förvaltningen föreslår att totalt 3 534 tlcr 
överfårs till vård- och omsorgsnämnden får att, som en fortsatt justeting av 
tidigare fårdelning mellan nämnderna, samla all LSS- och psykiatri
verksamhet inom vård- och omsorgsnämnden. Detta ger en rambudget får 
sociah1ämnden på 55 617 tlcr. 

Internt inom socialnämndens ram har förvaltningen gjort vissa 
omprioriteringar från barn- och ungdomsvård och ekonomiskt bistånd får att 
möjliggöra utölming inom missbruksvården och satsning inom 
arbetsmarlmadsåtgärder samt förvaltningsövergripande verksamhets
utveckling. 

Beslutsunderlag 
- Socialnämndens budget och mål2017, plan 2018-2019 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-25 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §54 Dnr 2016/00011 

Information från förvaltningen 2016 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar får infonnationen. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har informerats om att Håbo kommun under 2017 fårväntas ta 
emot l 00 personer som fått uppehållstillstånd. Dessa l 00 personer ska 
integreras i samhället och en viktig del i detta integrationsarbete är att man 
har en bostad. Eftersom bostadssituationen redan är mycket ansträngd i 
kommunen finns en bostadsproblematik 

SSR ordfårande är i Håbo under eftermiddagen får att besöka avdelningen 
Barn och unga. 

IVO granskar får närvarande mottagandet av ensamkommande asylsökande 
barn i Håbo. Ordfårande inbjuds till rappmtgenomgång med IVO den 26 
oktober Id. 13.00. 

På bemanningssidan saknas l person inom bistånd, l person inom missbmk, 
l person inom ekonomiskt bistånd samt ytterligare l person ska rekryteras 
på gmnd av pensionsavgång. 

Göran Granat inbjuds till nästkommande nämnd för att under punkten 
information till förvaltningen infmmera om Bålstapolarna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-25 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §55 Dnr 2016/00003 

Redovisning av anmälningsärenden och delegationsbeslut år 
2016 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut får perioden 
2016-09-14 till och med 2016-10-13 samt redovisning av 
anmälningsärende är redovisade. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut får perioden 2016-09-14 till och med 2016-10-13 
avseende individ- och familjeomsorg, familjerätt samt mottagande av 
nyanlända och ensamkommande flyktingar finns att studera i den 
forteciating som redovisas vid sammanträdet. 

Redovisning av anmälningsärenden 

Nyhetsbrev Brottsoffeljouren, dok.m. 28712 finns att studera i den 
forteclming som redovisas vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Delegationslistor fi·ån Treserva 
Nyhetsbrev m . 9 år 2016, Brottsoffeljouren 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

&Jo l~l 

7(9) 



C 
o 

HABO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-25 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §56 Dnr 2016/00035 

Hemställan till Håbohus AB om förtur till bostad av sociala skäl 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att hemställa till Håbohus om att den l februmi 
ställa fyra lägenheter till forfogande i form av social fo1tur. 

2. Socialnämnden beslutar att gå i borgen for hyreskostnaden for 
lägenheterna. 

Sammanfattning 
Kommunen har informerats om att vi 2017 forväntas ta emot 100 personer 
som ratt uppehållstillstånd. Dessa l 00 personer ska integreras i samhället 
och en viktig del i detta integrationsarbete är att man har en bostad. Det 
forbättrar möjligheterna till studier och måste betraktas som en forutsättning 
for att kunna sköta ett arbete. 

I de gällande ägardirelctiven for Håbohus står att läsa att socialnämnden med 
hänvisning till sociala skällcan hemställa till Håbohus om förtur. 

F ör att delvis klara mottagandet 20 l 7 så behöver fyra forturer per månad 
beviljas under 20 l 7. 

De personer som blir aktuella for boendet kommer med största sannolikhet 
inte själva att ldara hyreskostnaden varfår det är nödvändigt att kommunen 
borgar for denna genterrot hyresvärden. 

Förvaltningen föreslår socialnämnden att hemställa till Håbohus om att fyra 
förturslägenheter beviljas den l februari 2017. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-25 

Beslutet skickas till: 
Håbohus AB 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-25 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN §57 Dnr 2016/00004 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL år 2015a2016 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att överlänma förvaltningens rapport av 
verkställighet av beslut enligt 4 kap l § SoL till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer för kännedom. 

Sammanfattning 
Socialnämnderna i Svetige är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte 
har verkställts senast tre månader efter beslut, eller där ett avbrott i insatsen 
har skett och därefter inte verkställts på nytt inom tre månader. Nämnden 
ska också rapportera till IVO när de beslut som tidigare rapporterats som ej 
verkställda, faktiskt har verkställts. 

Inom socialnämnden finns detta kvartal inga beslut som inte verkställts 
inom lagstadgad tid. 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 
kan IVO välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen tilldöms ett 
vite på tio tusen laonor och upp tuldc naxuimalt en miljon kronor. 

Rapporteringen sker kvalialsvis till dels IVO och dels till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-17 

Beslutet skickas till: 
Komn1lmstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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