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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-13 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 67 Dnr 2016/00011 

Information från förvaltningen 2016 

Beslut 

l. Socialnämnden tackar får informationen. 

Sammanfattning 
Samtliga barn/ungdom har flyttat från Biskops Amö, hem får 
ensamkommande flyktingbam. 

Boendet hem får ensamkommande flyktingbarn är tänkt till vuxna 
flyktingar. Förhandlingama med Biskops Amö folkhögskola har fårsvårats 
på grund av att de önskat dygnet runt bemanning vid boendet får fortsatt 
uthyrning. Förhandlingama fortsätter med Biskops Amö. Alternativt är att 
komma ur kontraktet innan kontraktstiders utgång, 2019. De 8-9 platserna 
på Biskops Amö är värdefulla, kommunen vill helst inte placera i 
vandrarhem eller annan kommun. Socialförvaltningen ska ta reda på om det 
går att få dispens för mottagandet till det att tvisten är löst och boendeplatser 
ordnade. 

Personaltillgången vuxensidan problematisk. Det fattas personal på 
fårsötjningsstöd, bistånd och missbruk. Det är tufft läge får de som arbetar 
på de enheter som är underbemannade. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Sammanträdesdatum 

2016-12-13 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 68 Dnr 2016/00029 

Ansökan om serveringstillstånd, Napoli 

Beslut 

l. Socialnämnden tillstyrker Restaurang Napolis ansökan om permanent 
tillstånd får servering av starköl, vin och splitdrycker till almänheten. 

2. Tillståndet gäller året mnt med serveringstid från Idoekan 11-01. 

Sammanfattning 
Cilena PizzeriaAB-restaurang Napoli, stockholmsvägen 131, 746 31 
Bålsta-med organisationsnummer 556974-5234 ägs av Elias Saliba. Det är 
fårsta gången som restaurangen söker pe1manent serveringstillstånd till 
allmänheten. · 

Remiss har översänts till polisen, skatteverket och kronofogdemyndigheten 
får yttrande och ingen av instanserna har något att e1inra mot ansökan 

Ärende 
Ansökan om serveringstillstånd. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om serveringstillstånd 2016/00029. 28593 
Personbevis 
Yttrande från polis 
Yttrande från skatteverket 
Yttrande från kronofogdemyndigheten 
Godkänt kunskapsprov 

- Registreringsbevis aktiebolag, från Bolagsverket 
Kontobevis från banken 

Beslutet skickas till: 
Celina Pizze1ia AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 69 Dnr 2016/00030 

Motion D Kommunal hyresgaranti 

Beslut 

l. Socialnämnden fareslås besluta att som remissvar till kommunstyrelsen 
yttra sig i enlighet med fårvaltningens tjänsteskrivelse och fåreslå att 
motionen om infarande av kommunala hyresgarantier bifalles. 

Sammanfattning 
Fredrik Anderstedt (S) har i en motion till den 13 juni fåreslagit att 
kommunen ska infåra en kommunal hyresgaranti att omfatta såväl Håbohus 
som privata hyresvärdar. En kommunal hyresgaranti är i grunden ett 
borgensåtagande som innebär att kommunen går i borgen får en hyresgäst 
som har tillräcldigt god ekonomi får att ha ett eget boende, men som ändå 
har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd. Sammantaget är 
fårvaltningen bedömning att det på många sätt vore positivt att infåra ett 
systern med kommunala hyresgaranti er. 

Ärende 
Fredrik Anderstedt (S) har i en motion till den 13 juni fåreslagit att 
kommunen ska infåra en kommunal hyresgaranti att omfatta såväl Håbohus 
som privata hyresvärdar. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen får beredning. Den 30 september 
remitterade kommtmstyrelsen ärendet till socialnämnden får yttrande. 

En kommunal hyresgaranti är i grunden ett borgensåtagande som innebär att 
kommunen går i borgen för en hyresgäst som har tillräckligt god ekonomi 
får att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att få en hyresrätt med 
besittningsskydd. Det kan till exempel handla om en person som har en 
projektanställning med regelbunden inkomst men där hyresvärden häver en 
tillsvidareanställning. Andra exempel där en kommunal hyresgaranti kan 
träda in är om en person har en betalningsanmärkning och därfår har svårt 
att få ett eget farstahandskontrakt eller om en hyresvärd anser att en person 
har får låg inlcomst med kommunen bedömer att inlcomsten är tillräcldig. 
Vissa kommuner har också ställt ut kommunala hyresgarantier får 
nyanlända med statlig etableringsersättning. 

Om kommunen bestämmer sig får att infåra kommunala hyresgarantier så 
innebär det att man vid tecknande av en sådan är borgenär får den enskildes 
hyra under en peliod av 6-24 månader. Hur lång tid det handlar om görs 
uppmed hyresvärden i vm.je enskilt ärende. Kommunen tar i och med detta 
en ekonomisk Iisk och får då en engångssumma om 5 000 honor per garanti 
fi·ån Boverket. Ersättningen betalas ut även om den enskilde sköter sin hyra. 
Skulle kommunen vid något tillfålle behöva betala mer än 5 000 honor så 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

6(1 O) 



HÅBO 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-13 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

kan man inte få ytterligare medel från boverket. Däremot har kommunen då 
en fordran på den aktuella hyresgästen. 

Förvaltningens bedömning är att ur ett socialt perspektiv är en hyresgaranti 
ett bra sätt får den enskilde att komma in på den ordirratie 
bostadsmarknaden trots till exempel en problematisk betalningshistorik För 
de flesta av socialtjänstens ldienter gör det dock ingen skillnad eftersom 
dessa vanligen inte har egna medel att betala sin hyra. Bostad är dock en 
grundläggande fårutsättning får ett bra liv och i det perspektivet ska en 
kommunal hyresgaranti ses som ett medel som kan bidra till att fårhindra 
social utslagning. 

Beslutsunderlag 
Motion(S) angående införande av kommunal hyresgaranti 
Kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2016 
Remiss från kommunstyrelsen daterad den 30 september 2016 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Catrin Josephson 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-13 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 70 Dnr 2016/00040 

Fördelning inom riksnorm för försörjningsstöd 

Beslut 

l . Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens fårslag till 
fårdelning inom riksnormen får fårsö1jningsstöd får år 2017, att gälla 
från och med 20 l 7-01-0 l. 

Sammanfattning 
Riksnormen får försäljningsstöd gäller får alla kommuner i Sverige och 
justeras valje år av regeringen. Valje kommun beslutar hur de enskilda 
posterna inom normen ska fördelas. 

Regeringen har inför nästa år meddelat höjningar av totalbeloppen inom 
riksnormen med mellan 20 och 40 la får de olika åldersgiuppernas 
personliga kostnader och med mellan l O och 20 får de gemensamma 
hushållskostnaderna. Förvaltningen föreslår ingen ändring inom de 
gemensamma hushållskostnaderna, men däremot att höjningen inom barn 
och ungdomars personliga kostnader läggs till posten får barn- och 
ungdomsfårsälaing. För vuxna läggs höjningen istället till fritid och hygien. 

Beslutsunderlag 
Utredning avseende fårdelning inom riksnormen får fårsö1jningsstöd 
2017 

. Beslutet skickas till: 
Avdelningen får stöd till vuxna 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-13 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 71 Dnr 2016/00003 

Redovisning av anmälningsärenden och delegationsbeslut år 
2016 . 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut samt 
redovisning av domar, ordfårandebeslut och anmälningsärenden är 
redovisade. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut avseende individ- och familjeomsorg, familjerätt, 
mottagande av nyanlända, ensamkommande flyktingar samt tillfälliga 
serveringstillstånd, domar från förvaltningsrätten i Uppsala, 
ordfårandebeslut samt anmälningsärenden finns att studera vid 
sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut från T reserv a, 2016-11-14 till 2016-12-02 

- Dom från förvaltningsrätten i Uppsala daterad 2016-11-11 
Ordförandebeslut om L VM daterad 2016-11-2 7 
Viceordförandebeslut om LVM upphörande daterad 2016-12-08 
Delegationsbeslut från Ciceron gällande tillfälliga serveringstillstånd 
under året 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Socialnämnden 

SN § 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-13 

Dnr 2016/00033 

Attesträtt och attestförteckning, år 2017 

Beslut 

l. Socialnämndens ordfårande ges attesträtt under 2017 med 
ansvarskodsintervallet 300000-30000 kopplat till 
verksamhetskodsintervallet l 0830-10840. 

2. Förvaltningschefen ges attesträtt under·2,(}U). med ansvarskodsintervallet 
30000-319999 kopplat till verksamhetskodsintervallet l 0830-10840, 
13800, 22510, 26600 och 50000- 61399. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att socialnämnden ger socialnämndens ordfårande 
attesträtt under ~fH-6 med ansvarskodsintervallet 300000-30000 kopplat till 
verksamhetskodsintervallet l 0830-10840 

10(10) 

Förvaltningen föreslår dessutom att socialnämnden ger förvaltningschefen 
attesträtt under 2-9+6 med ansvarskodsintervallet 30000-319999 kopplat till 
verksamhetskodsintervallet 10830-10840, 13800, 22510, 26600 och 50000-
61399. 

~on-- J· 

JUSTERARE 

På socialförvaltningens kansli finns aktuell attestfårteckning vilken kommer 
att anmälas till socialnämnden. 

Ärende 
Kommunens attestreglemente framgår av handlingen Kodplan 2017, och 
syftet med reglementet är att fastställa de regler som ska gälla fcir dem som 
ska utföra de olika attestmomenten. Det åligger kommunens nämnder och 
styrelser att se till att bestämmelserna i reglementet iakttas och att 
tillämpliga attestmoment utförs. Reglementet anger bland annat att nämnd 
delegerar till förvaltningschef att besluta om attestarrter samt att nämnd 
ansvarar får att en aktuell fårteckning upprätthålls över utsedda attestarrter 

Beslutsunderlag 
- Attestfcirteclming till Socialnämnden 2017 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltning 

, 
'RoJt-e ~~~ ~~!('),l .t- 3o l~. 
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