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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-24 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 34 Dnr 27881 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

Sammanfattning 
Socialnämnden föreslår att den utskickade dagordningen godkänns utan 
ytterligare tillägg. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-24 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 35 Dnr 2016/00012 

Delegationsförteckning för socialnämnden - omedelbar 
justering 

Beslut 

l. Paragrafen justeras omedelbart och redovisas i separat protokollsutdrag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-24 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 36 Dnr 2016/00008 

Månadsuppföljning, delårsuppföljning, delårsbokslut och 
årsbokslut/årsredovisning år 2016 

Beslut 

l. Socialnärrmden beslutar att godkänna delårsuppföljningen per april 2016 
och överlänmar denna till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Socialnärrmdens prognos per april2016 redovisar ett överskott om ca 12 
400 tlcr. Det beror till stor del på att statsbidragen får ensamkommande barn 
är högre än kostnaderna. En annan orsak till överskottet är att kostnaderna 
får placeringar av barn och unga fortsätter att minska. 

Ärende 

Mottagandet av ensamkorrm1ande barn och barn- och ungdomsvård visar ett 
överskott. Ekonomiskt bistånd fårväntas också få lägre kostnader än budget. 
Vård av vuxna missbrukare visar ett relativt stort underskott och där pågår 
ett intensivt arbete med att bygga upp goda hemmaplanslösningar. 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning per april, SN 2016/00008 nr27919 

- Månadsuppföljning april, SN 2016/00008 nr27931 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-24 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 37 Dnr 2015/00039 

Brukarundersökning om bemötande i socialförvaltningens 
verksamheter barn och unga, ekonomiskt bistånd, missbruk och 
socialpsykiatri 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar det positiva resultatet av SKL:s nationella 
brukarundersökning om bemötande som genomfårdes i slutet av år 
2015 . 

2. Socialnämnden uppdrar åt socialfårvaltningen att genomfåra och delta i 
SKL:s nationella brukarundersökning även under innevarande år. 

Sammanfattning 
Sammanställningen av resultaten får den nationella brukarundersökningen 
inom Individ-och familjeomsorgen visar på goda resultat får 
socialfårvaltningen i Håbo Kommun. Inom fem av sex områden ligger Håbo 
högt över medelvärdet i det sammantagna resultatet i jämfårelse med andra 
kommuner i riket. Svarfrekvensen dock överlag låg. Inom Barn- och 
ungdoms lägre än övtiga verksamhetsområden. 

En fårbättringspotential kan konstateras inom ett område som gäller 
tillgängligheten och möjligheten att få kontakt med handläggare via telefon, 
sms eller e-post. Här ligger Håbo 6 procentenheter under medelvärdet får 
rikets kommuner. I tillägg ska dock nämnas att socialfårvaltningen när det 
gäller ekonomiskt bistånd utökat sina telefontider efter undersökningens 
genomfårande men fåre publicetingen av de aktuella resultaten i mars 2016. 

Ärende 

I slutet av år 2015 deltog socialfårvaltningen i en nationell 
brukarundersökning i regi av Sveriges kommuner och landsting. 
Undersökningen berörde verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, 
missbruks-och beroendevård och barn-och ungdomsvård där barn unga och 
vårdnadshavare svarade var får sig. Med hjälp av ett beräkningsstöd (se 
beslutsunderlag) framtagit av SKL besvarade socialfårvaltningens besökare 
under en sex veckors period i november/december 2015 enkätfrågor inom 
sex olika områden med fokus på bemötande. 

Beslutsunderlag 
Resultat IFO brukarundersökning SKL 

- Resultat och sammanställning av brukarundersökning Håbo kommun 
Brukarundersökning. Kopia av SKL:s beräkningsstöd IFO 2015 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-24 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

Protokollsanteckning 
Nämnden uttrycker en eloge till berörd personal inom socialtjänstens 
verksamheter över det goda resultatet som brukarundersökningen visar. 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschefstöd till barn, unga och familj 
Avdelningschefstöd til vuxna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-24 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 38 D nr 2016/00003 

Redovisning av anmälningsärenden och delegationsbeslut år 
2016 

Beslut 

l . Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut avseende individ- och familjeomsorg, familjerätt och 
flyktingmottagande får perioden 2016-04-13 till och med 2016-05-11 
redovisas. 

Beslutsunderlag 
- Delegationslistor fi·ån Treserva 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-24 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 39 Dnr 2016/00011 

Information från förvaltningen 2016 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar får informationen. 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om att det bedrivs ett så kallat transitboende får 
ensamkommande barn i Skokloster värdshus. Företaget som bedriver 
boendet har avtal med Migrationsverket till och med 31 augusti 2016. Det är 
oklart om det kommer bedrivas någon form av liknande verksamhet där 
efter avtalet löper ut. Förvaltningen har en dialog med fåretaget som driver 
boendet får att vara informerade om det blir någon form av fårändring i 
verksamheten som kommer påverka kommunens verksamheter i annan 
utsträckning. 

Kommunen arbetar med att hitta lösningar får att bygga modullägenheter. 
Förhoppningen är att lägenheterna kan vara fårdigställda under senare delen 
av 2016. 

Det pågår rekrytering av enhetschefer och socialsekreterare inom enheten 
får ekonomiskt biståndl missbruk och socialpsykiatri. 

Kommunen har från och med mitten av maj månad 17 boendeplatser får 
ensamkommande barn och ungdomar vid "Gästis". 

Kommunen har tagit emot 33 nyanlända flyktingar under 2016. Totalt 
väntas kommunen ta emot ett 70 tal personer utifrån det avtal som tecknats 
med Migrationsverket 
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