
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-12-12  

Socialnämnden  

  

 

  

Tid och plats Kl. 15:00 tisdagen den 12 december 2017, Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

  

  

Beslutande  

Ledamöter Bo Johnson (M), Ordförande 

Gunilla Gustavsson (S), 1:e vice ordförande 

Farid Chibout (Båp) 

  

  

Övriga närvarande  

Ersättare Britt-Marie Dväring (S) 

Jan Sundling (M) 

  

  

Tjänstemän Nämndsekreterare  

Socialchef Thomas Brandell 

Enhetschef Malin Wahlund 

 Socialsekreterare Ulrika Wallin 

Enhetschef Reshma Khan 

  

  

Justering  

Justerare Gunilla Gustavsson (S) 

Dag och plats tisdagen den 12 december 2017, Socialförvaltningens kansli den 19 december kl. 16.00 

Justerade paragrafer §§ 66-70 

  

  

  

Ajournering -- 

  

  

  

  

Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Charlotta Bjälkebring-Carlsson 
 

Ordförande 

 

  

Bo Johnson 
 

Justerare 

 

 

Gunilla Gustavsson 
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Underskrift 
  

 Gunilla Gustavsson  
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Socialnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SN § 66 Dnr 2017/00008  

Månadsuppföljning oktober år 2017 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner månadsuppföljning per oktober 2017.  

Sammanfattning  

Sedan prognos vid delårsbokslutet per aug har överskottet ökat något och 

nämnden visar ett prognostiserat överskott om drygt 7,2 miljoner kronor. 

Det beror i huvudsak på att kostnaderna för ensamkommande barn under 

2017 blir lägre än de intäkter som beräknas ifrån staten. En annan stor 

anledning till det goda ekonomiska resultatet är att kostnaderna för 

missbruksvård har minskat kraftigt, bland annat är kostnaderna för 

institutionsvård de lägsta sedan 2011. Sedan föregående prognos har fler 

institutionsplaceringar skett för unga vilket ryms inom årets budget för den 

verksamheten. 

Förvaltningen har under året lyckats bemanna samtliga tjänster inom 

myndighetsutövningen. Det är en viktig förutsättning för att kunna bedriva 

ett gott utvecklingsarbete. Inom verksamheten för barn och unga har 

personalomsättningen varit fortsatt låg. 

Mottagandet av nyanlända följer migrationsverkets årsplan. Genom att ha en 

bredd på lösningarna har verksamheten lyckats med att erbjuda boende till 

samtliga mottagna. Verksamheten behöver nu fokusera på integration av de 

nyanlända.  

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning oktober 2017    

 

 
______________ 
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Socialnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SN § 67 Dnr 2017/00029  

Jourschema för Socialnämnden för år 2018 

Beslut 

1.   Socialnämnden beslutar att ledamot Farid Chibout påbörjar jourpass 

vecka 1, och vice ordförande Gunilla Gustavsson vecka 2 samt 

ordförande Bo Johnson vecka 3 för perioden 2018-01-02 – 2018-12-31. 

Därefter börjar fördelningen om igen och löper året ut.    

2. Socialnämnden godkänner turordningen under kontorstid.       

Sammanfattning  

Förvaltningen har ett avtal med Uppsala kommun som är ansvariga för den 

sociala jouren på tjänstemannanivå. Syftet med att ha en jourhavande 

politiker är att det dygnet runt måste finnas någon som kan fatta beslut 

enligt LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av 

missbrukare) samt i vissa fall SoL (socialtjänstlagen). 

Det är möjligt för jourhavande politiker att byta jourpass mellan varandra 

förutsatt att detta meddelas till socialjouren i Uppsala samt till Håbo 

kommuns myndighetsenhet.  

Jourveckan startar måndag 00:00 och avslutas söndag klockan 24:00. Under 

kontorstid 08:00 – 16:45 (oavsett vecka) rings i turordning till: 

1. Ordförande Bo Johnson (M)  

2. Vice ordförande Gunilla Gustavsson (S) 

3. Ledamot Farid Chibout (Båp) 

Övrig tid på dygnet (kväll, natt och helg) ringer man till den som har 

jourvecka enligt schema 

 

Beslutsunderlag 

– Socialnämndens jourschema år 2018, SN 2017/00029 nr 30867    

 

 
______________ 

Beslutet skickas till: 

Socialjouren i Uppsala 

Berörda politiker och tjänsepersoner 
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SN § 68 Dnr 2017/00028  

Attesträtt och attestförteckning, år 2018 

Beslut 

1. Socialnämndens ordförande ges attesträtt under 2018 med 

ansvarskodsintervallet 300000-30000 kopplat till 

verksamhetskodsintervallet 10830-10840. 

2. Förvaltningschef för socialförvaltningen ges attesträtt under 2018 med 

ansvarskodsintervallet 30000-319999 kopplat till 

verksamhetskodsintervallet 10830-10840, 13800, 22510, 26600 och 

50000- 61399.   

3. Förvaltningschef ges rätt att delegera attesträtt inom organisationen..  

Sammanfattning  

Förvaltningen föreslår att socialnämnden ger socialnämndens ordförande 

attesträtt under 2018 med ansvarskodsintervallet 300000-30000 kopplat till 

verksamhetskodsintervallet 10830-10840. 

Socialförvaltningen föreslår att förvaltningschefen ges attesträtt under 2018 

med ansvarskodsintervallet 30000-319999 kopplat till verksamhetskods-

intervallet 10830-10840, 13800, 22510, 26600 och 50000- 61399 

Förvaltningschefen kan i sin tur besluta om attestanter på förvaltningen. 

Aktuell attestförteckning förvaras på socialförvaltningen där det framgår 

vilka befattningshavare som har attesträtt, namn samt beloppsgräns.  

Ärende 

Kommunens attestreglemente (KS nr2012.3492) framgår av utdrag ur 

kodplan 2017 och syftet med reglementet är att fastställa de regler som ska 

gälla för 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 bl.a. att nämnd delegerar till förvaltningschef att besluta 

om attestanter samt att nämnd ansvarar för att en aktuell förteckning 

upprätthålls över utsedda attestanter.  

Beslutsunderlag 

– Attestreglemente och anvisningar, utdrag från Kodplan 2017 

– Attestförteckning Socialnämnd 2018    
______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens förvaltningn 

Ekonomiavdelningen 
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SN § 69 Dnr 2017/00002  

Redovisning av anmälningsärenden, domar och 
delegationsbeslut december år 2017 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar till protokollet att anmälningsärenden, domar 

och delegationsbeslut är redovisade.  

Sammanfattning  

Delegationsbeslut från Treserva avseende individ, familjeomsorg/familjerätt 

och flykting. Delegationsbeslut av ordförande om tillfälligt 

serveringstillstånd för servering till allmänheten. Skrivelse från 

Migrationsverket angående avveckling av tillfälliga boendeplatser 2018.     

 

Beslutsunderlag 

– Delegationsbeslut flykting, Treserva 2017-11-13 till 2017-12-04    

– Delegationsbeslut IFO/familjerätt, Treserva 2017-11-13 till 2017-12-04    

– Delegationsbeslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, SN 

2017/00003 nr 30865 

– Skrivelse från Migrationsverket, 7.1 - 2017-127030 

 

 
______________ 
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SN § 70 Dnr 2016/00032  

Information från förvaltningen år 2017 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning  

 Möjlighet finns för exempelvis Röda korset att ansöka om medel 

för aktiviteter nyanlända. 

 De ensamkommande asylsökande 18 åringar som ännu inte fått 

något beslut kommer inte att avvisas från kommunen till 

Migrationsverkets boenden. Det mest humana är att de får bo kvar 

och gå sin skolgång färdigt här. Det som kan bli aktuellt är flytt från 

HVB-hem till stödboende.  

 Enligt budget och prognos förväntas förvaltningen inte gå med 

överskott 2018. 

 Extramedel om 700 000 kronor till DUA projektet för att 

anställa en person som arbetar med företagspraktik till nyanlända.  

 Förvaltningen har ansökt om extramedel till projekt Framsteget, 

till de som står längst från arbetsmarknaden.  

 

 
______________ 
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