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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-12-28 SN 2017/00026 nr 30962 

Socialförvaltningen 
Avdelning Stöd till familjer, barn och unga 
Yvonne Sturesson Ljungblad, Avdelningschef 
0171-529 83 
yvonne.sturesson@habo.se 

 

Medborgarförslag - Låt ensamkommande unga bo kvar i 
kommunen efter att de fyllt 18 år 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden föreslås besluta att medborgarförslaget härmed är 

besvarat.    

    

Ärende 

Det har inkommit ett medborgarförslag om att ensamkommande ungdomar 

bör få bo kvar i kommunen efter att de fyllt 18 år. Förslagsställarna 

beskriver att de ensamkommande ungdomarna har sin skolplacering i 

kommunen, att de önskar slutföra sina studier här och att de känner en 

trygghet i kommunen med de nätverk som de byggt upp sedan de kom till 

Håbo kommun. Förslagsställarna pekar på att ungdomarna känner stor oro, 

otrygghet och osäkerhet med anledning av den långa asylprocesstiden.  

 

Socialnämnden instämmer helt med förslagsställarna om att de 

ensamkommande ungdomarna behöver stabilitet och slutföra sina studier i 

den kommun dit de har blivit hänvisade från början. Socialnämnden har 

sedan november månad beslutat sig för att alla ensamkommande som har 

hänvisats till Håbo kommun, oavsett om de är bosatta inom kommunens 

gränser eller i andra kommuner, skall få vara kvar där och inte lämnas 

tillbaka till migrationsverket på sin 18 årsdag, trots att asylprocessen 

fortfarande pågår.  

   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaderna kommer att öka för kommunen. Kommunen kommer dock till 

viss del att kompenseras med statliga medel, om vederbörligt beslut fattas i 

riksdagen.    

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-28    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställarna    

 



 

 

 

 DELEGATIONSBESLUT 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-11-06 KS 2017/00668 nr 78520 

Kommunstyrelsen  

Delegationsbeslut - Remiss Medborgarförslag: Låt 
ensamkommande unga bo kvar i kommunen efter att de fyllt 18 
år 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen remitterar rubricerat medborgarförslag till 

socialnämnden för yttrande. 

2. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda inom tre månader från det 

att remissen inkommer till remissinstansen. 
 

Sammanfattning 

Enligt punkt 11.1 i kommunstyrelsens delegationsordning äger kanslichef, 

efter vidaredelegation från kommundirektör, rätt att remittera motioner och 

medborgarförslag till annan nämnd eller instans, för yttrande. 

Mot bakgrund av detta beslutar kommunstyrelsen att remittera 

medborgarförslag: låt ensamkommande unga bo kvar i kommunen efter att 

de fyllt 18 år, till socialnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2017-10-26 

– Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30, § 131 

 

 

 

 

Jonas Eliasson 

Kanslichef 

 

 

 

__________ 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-10-30  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

§ 131 Dnr 2017/00668  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Låt 
ensamkommande unga bo kvar i kommunen efter att 
de fyllt 18 år 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att ensamkommande 

unga ska få bo kvar i kommunen efter att de fyllt 18 år.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

 

 

 



Håbo kommun
Motion2.0

Förslag
Formulera förslaget

Låta esamkommande unga bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 år

I vår kommun i dag har vi ungdomar som längtar och pratar inte om något annat än vad de
kan och ska göra dagen de fyller 18 år. MEN, vi har också ett flertal ungdomar som har en
otrolig ångest, skräck och depression inför denna 18 årsdag.

Många av de ensamkommande unga som vi har i Håbo kommun i dag har hunnit rota sig i vår
kommun och påbörjat det nya livet under den otroligt långa väntetiden för att söka asyl. De har
lyckats hitta en trygghet att klamra sig fast vid i form av lärare, ledare och andra vuxna såsom
läxhjälp, fadder och språkvän.

I dag växer den psykiska ohälsan ibland våra ensamkommande barn och unga i kommunen
då många av de som kom till Sverige under 2015 nu börjar närma sig 18 år eller nyligen
fyllt 18 år. De som har fyllt 18 år har nu blivit av med sitt boende och de som snart fyller
år ser med ångest och skräck på vad som händer med deras syskon och vänner. Lärare
i skolan, ledare på fritidsaktiviteter ser detta på nära håll och är oroliga för dem. I längden
påverkas skolgången samt deras integration i samhället. Vi ser en ökad risk för drop-outs i från
skolan och självmord på grund av psykisk ohälsa i form av utbrändhet och depression. Detta
medför även en ökad risk för svartjobb och kriminalitet. Vi ser ett ökat agg mot samhället samt
användning av droger för att hantera den svåra ångest och skräck.

Vi ser i dag ett parallellsamhälle med hemlösa eller med frivilliga medborgare, familjer i
kommunen som öppnar sitt hem för att ge dem en möjlighet att få tak över huvudet för att
möjliggöra fortsatt skolgång. Detta är oftast tillfälliga ohållbara lösningar med övernattningar på
flera olika ställen under en vecka.

De ensamkommande unga har rätt till sin skolplats men det är en ohållbar situation att
kommunen inte hjälper dem med boende så att det kan slutföra sina studier samt till ett värdigt
liv med möjlighet till den trygghet som de har kunnat bygga upp med lärare, tränare etc.

Fler och fler kommuner i Sverige såsom Linköping, Norrtälje och Karlsborg med flera tar hand
om sina ensamkommande unga. Vi vill att även Håbo kommun tar hand om alla sina invånare
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Håbo kommun
Motion2.0

och tar hänsyn till mänskliga värderingar och låter dem bo kvar i vår kommun även efter det att
de fyllt 18 år och låter dem få ha kvar den trygghet och kontaktnät som de har lyckats skapa.

En skyndsam handläggning är önskvärd på grund av ärendets art.

Medborgarförslag från Anna Larsson, Shiva Samadi och Helena Rastas
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-01-03 SN 2017/00032 nr 30968 

Socialförvaltningen 
Avdelning Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

Fördelning inom riksnorm för försörjningsstöd 2018 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till

fördelning inom riksnormen för försörjningsstöd för år 2018.

Sammanfattning 

Riksnormen för försörjningsstöd gäller för alla kommuner i Sverige och 

justeras varje år av regeringen. Varje kommun beslutar sedan hur de 

enskilda posterna inom normen ska fördelas.     

Ärende 

Inför 2018 har regeringen höjt riksnormen generellt med 1,6 % och 

därutöver med 200 kr för barns personliga kostnader för att säkerställa att 

höjningen av barnbidraget 2018 även ska komma barn i familjer med 

försörjningsstöd tillgodo. Förvaltningen föreslår att största höjningarna 

läggs på livsmedelsposterna samt även en mindre höjning av fritid/lek samt 

hygien för barn i blöjåldern.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Regeringens höjning av riksnormen innebär uppskattningsvis totalt knappt 

400 tkr för Håbo kommun.  

Beslutsunderlag 

– Utredning avseende fördelning av riksnorm för försörjningsstöd 2018.

__________ 

Beslut skickas till 

Avdelningen för stöd till vuxna. 



 

 UTREDNING 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-02 SN 2017/00032 nr 30967 

Avdelning Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

 

Utredning avseende fördelning inom riksnormen för 
försörjningsstöd 2018 

 
Bakgrund 

Riksnormen för försörjningsstöd gäller för alla kommuner i Sverige och justeras 

varje år av regeringen. Utöver riksnormen utgörs försörjningsstödet av skäliga 

kostnader för vissa andra angivna poster som till exempel boendekostnader, 

elkostnader med mera.  

Riksnormen ska täcka kostnaderna för livsmedel, kläder, skor, fritid och lek, 

hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon 

och TV-avgift. Regeringen anger årligen en summering för de fyra sistnämnda 

posterna, så kallade ”gemensamma hushållskostnader” samt en summering för 

de förstnämnda, så kallade ”personliga kostnader”. Vilket belopp som avser att 

täcka kostnaderna för exempelvis specifikt livsmedel är sedan upp till den 

enskilda kommunen att avgöra utifrån lokala förutsättningar.  

Vid ansökningar om försörjningsstöd spelar fördelningen inom riksnormen ofta 

en mindre roll då den sökande, efter en avräkning av eventuella egna inkomster, 

beviljas en samlad summa att använda utifrån eget omdöme. I vissa situationer 

är det dock enbart en ensam normpost, som till exempel matpengar, som 

biståndsbeslutet avser och då är en enhetlig norm viktig för en rättssäker 

likabehandling.  

Förändringar nationellt inför år 2018 

I riksnormen 2018 har normens samtliga poster räknats upp med 1,6 procent 

jämfört med riksnormen 2017. Därutöver har beloppen för barns personliga 

kostnader höjts med 200 kronor för alla åldersgrupper för att säkerställa att 

höjningen av barnbidraget 2018 även ska komma barn i familjer med 

försörjningsstöd tillgodo.  

 
Förvaltningens förslag inför år 2018 

I fördelningen inom riksnorm föreslås att största ökningen läggs på 

livsmedelsposten. Även fritid/lek ges en något högre höjning än övriga poster 

och för minsta blöjbarnen höjs hygienposten.  

Fördelningen föreslås efter en ”benchmarking” jämfört med andra kommuner, 

omvärldsbevakning genom jämförelse med konsumentverkets angivna 

kostnadsfördelningar samt utifrån Håbo kommuns hållning sedan flera år 

tillbaka avseende prioritering av fritid/lek för barn.  

Kommuner kan enligt Socialstyrelsens riksnorm välja att minska summan för 

personliga kostnader för barn som dagligen äter lunch på förskola. Skillnaden 

skulle utgöra en minskning på mellan 130 kronor per månad (för ett barn under 

noll år) och upp till 250 kronor per månad (för ett barn upp till 6 år). Håbo 



 

 YTTRANDE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-02 SN 2017/00032 nr 30967 

 

kommun har under en längre tid inte gjort den distinktionen utan använt den 

högre summan. Förvaltningen föreslår i dagsläget ingen ändring, men vill 

tydliggöra detta för nämnden.  

Kostnadseffekt 

Den generella höjningen på 1,6 % innebär för Håbo kommun cirka 160 tkr på 

årsbasis och den specifika höjningen av barnnormen cirka 200 – 250 tkr. 

Kostnaden är inte valfri eller möjlig att undvika för kommunen.    

Föreslagna normposter 

Normposterna kommer år 2018 enligt förvaltningens förslag se ut enligt 

följande: 

 

 

 

 
 

Ovanstående normposter används sedan 2018-01-01 i avvaktan nämndens 

beslut. 

______________ 

 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-08 SN 2018/00002 nr 30974 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 
 
charlotta.carlsson@habo.se 

 

Hantering av socialnämndens delegerade beslutanderätt med 
anledning av ikraftträdande av ny kommunallag (SFS 2017:725) 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden uppdrar till socialnämndens förvaltning att återkomma 

med förslag på vilka grupper av delegerade beslut, som mot bakgrund av 

effektivitet, vikten av ett snabbare lagakraftvinnande eller motsvarande, 

inte ska anmälas till socialnämnden utan istället protokollföras och 

anslås i särskild ordning på kommunens anslagstavla.     

 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (SFS 2017:725) i kraft. Den 

nya kommunallagen möjliggör en förenklad hantering avseende anmälan av 

sådana beslut som fattas med stöd av sådan delegerad beslutanderätt som 

kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder fastställer i sin 

delegationsordning.  

Enligt 7 kap 8 § i den nya kommunallagen så ska en nämnd besluta om i 

vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska 

anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras i särskild 

ordning och anslås på kommunens anslagstavla.  

Detta innebär dels att kommunstyrelsen och kommunens nämnder i beslut 

måste fastställa vilka delegerade beslut som ska anmälas till dem, samt dels 

att det finns en möjlighet för kommunstyrelsen och kommunens nämnder att 

besluta att vissa grupper av delegationsbeslut inte behöver anmälas.      

Ärende 

Socialnämndens förvaltning har berett ärendet.  

Bakgrunden till lagändringen är bland annat att den gamla ordningen med 

anmälningsskyldighet för samtliga delegationsbeslut blev en administrativ 

börda för nämnderna, framförallt avseende beslut av mer rutinartad karaktär.  

Med den nya lydelsen i 7 kap 8 § får kommunens nämnder en större frihet 

att själva organisera sin verksamhet, vilket torde borga för en ökad 

effektivitet. Det ska även noteras att detta möjliggör för nämnderna att 

fastställa om huruvida beslut som fattas på delegation av utskott, andra 

beredningar eller enskilda förtroendevalda ska anmälas.  

Alla beslut som inte anmäls, ska protokollföras i särskild ordning och anslås 

på kommunens webbaserade anslagstavla och därmed måste hänsyn tas till 

bl.a. bestämmelser om personuppgifter och sekretess i vid tid gällande 

personuppgifts- och dataskyddslagstiftning samt offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). Grundläggande uppgifter som möjliggör att 

beslutet kan enskilt identifieras måste finnas med i anlaget. Bedömningarna 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-08 SN 2018/00002 nr 30974 

 

om vad som kan tillkännages utan att strida mot bestämmelser om 

personuppgiftsskydd och sekretess måste göras i varje enskilt fall. 

Protokollens utformning kan därför komma att se olika ut beroende på typen 

av beslut.  

Mot bakgrund av detta föreslår socialnämndens förvaltning att 

socialnämnden fastställer nuvarande ordning för anmälan av 

delegationsbeslut att gälla tillsvidare. Samt att socialnämnden uppdrar till 

socialnämndens förvaltning att återkomma med förslag på vilka grupper av 

delegerade beslut, som mot bakgrund av effektivitet, vikten av ett snabbare 

lagakraftvinnande eller motsvarande, inte ska anmälas till socialnämnden 

utan istället protokollföras och anslås i särskild ordning på kommunens 

anslagstavla.      

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser.    

Uppföljning 

Beslutet följs upp av socialnämnden i och med hanteringen av det uppdrag 

som socialnämnden föreslås uppdra till socialförvaltningen.    

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-08    

__________ 

Beslut skickas till 

Socialförvaltningens kansli    

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-09 SN 2018/00003 nr 30975 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Hanna Röngren,  
 
hanna.rongren@habo.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut och anmälningsärenden, 
januari 2018 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut, domar och 

anmälningsärenden är redovisade.    

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut avseende individ, familjeomsorg/familjerätt och 

flyktingmottagande för perioden 2017-12-04 till och med 2018-01-08 

redovisas inför mötet.          

Beslutsunderlag 

– Delegationsbeslut flyktingmottagande 2017-12-04 – 2018-01-08 

– Delegationsbeslut IFO/familjerätt 2017-12-04 – 2018-01-08    

__________ 

    

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2017-12-29 SN 2017/00031 nr 30963 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 

charlotta.carlsson@habo.se 

Ansökan föreningsbidrag Rödakorset 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att avslå ansökan från Håbo Rödakorskrets

daterad 2017-12-15.

Sammanfattning 

Håbo rödakorskrets har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag för 

ensamkommande som är inskrivna i Håbo kommuns skolor. Förenings-

bidraget är avsett till ungdomar som blivit 18 år eller åldersuppskrivna av 

Migrationsverket och anvisats till Migrationsverkets boenden på grund av 

att placerandekommun avsagt sig ansvaret för ungdomarna. Förenings-

bidraget avser att täcka ungdomarnas uppehälle på mellan 5000 till 10000 kr 

per person, även stöd gällande kontaktpersonskap för ungdomarna önskas.  

Bedömning konsekvenser och finansiering 

Socialnämnden anser att ensamkommande ungdomar behöver stabilitet att 

slutföra sina studier i den kommun där de sedan tidigare bott och går i 

skolan. Socialnämnden har därför sedan i november beslutat att ensam-

kommande där Håbo kommun har ansvar, oavsett om de är bosatta i 

kommunen eller vistas i annan kommun, ska få vara kvar där de bor och inte 

hänvisas till Migrationsverkets boende på sin 18 års dag, trots att asyl-

processen fortfarande pågår.  

Att som ansökningen avser utdela stöd riktat till enskilda individer eller 

individers enskilda kontaktperson strider mot föreningsbidragets regelverk. 

Kommunens föreningsbidrag avser att stödja föreningsverksamhet i form av 

aktiviteter och utåtriktade arrangemang eller verksamheter, som vänder sig 

till av nämnden prioriterad grupp. Bedömningen är att bidrag enbart kan ges 

till föreningar vars syfte uppfyller kommunens krav på föreningsbidrag, 

ansökan föreslås avslås.    

Uppföljning 

Socialförvaltningen avser att följa upp frågan med Håbo Rödakorskrets. 

Frivilligorganisationers engagemang kring ensamkommande är otroligt 

viktig och önskvärd när det gäller humanitärt stöd och 

integrationsbefrämjande verksamhet.   

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-29.

– Ansökan föreningsbidrag, daterad 2017-12-15.

__________ 

Beslut skickas till 

Håbo Rödakorskrets, haabo@redcross.se 



w .·~~.~~ A nk. 2017 -12- 1 g 
Socialnämnden 

Sökande förening l organisation 
Förening/organisation 

Håbo Rödakorskrets 
Riksorganisation 

Svenska Röda Korset 
Utdelningsadress 

stockholmsvägen 15 

C/o utdelningsadress 

Postnummer och ort 

7 4633 Bålsta 

Med ansökan bifogas följande bilagor: 
D VerksamhetsberäHelse D Resullaträkning 

D RevisionsberäHelse D Fastställd balansräkning 

Projektbeskrivning 

ANSÖKAN OM FÖRENINGSBlDRAG 
Senast 11 mars ska ansökan lämnas t ill 
Håbo kommun 
Socialförvaltningens kansli 
746 80 Bålsta 

Organisationsnummer Nystartad förening/organisation 

802460-0788 OJa I8J Nej 

Söker belopp Beloppet avser år 

Vet än ej vilken omfattning det rör sig om. (År 2017) 
Bankgiro/Plusgiro 

757-2688 

Webbadress 

https://kommun.redcross.se/haabo/ 
E-postadress 

haabo@ redcross. se 

För startbidrag bifogas följande bilagor: 
D Aktuella stadgar D VerksamhetsberäHelse 

D Namn på styrelsens ledamöter D Budget 

SammanfaHa föreningens mål och syfte, dess betydelse samt hur bidragspengarna kommer aH användas. Använd bilaga eller baksida om utrymmet inte r:Jcker till 

Föreningen ämnar söka bidrag för ensamkommande som är inskrivna på skolorna i Håbo Kommun och 
som inte omfattas av Håbo kommuns stöd från kommunen. Detta kommer gå till ungdomar som blivit 
18 år eller åldersuppskrivna av Migrationsverket och ej får vara kvar i kommunen. Bidraget kommer gå 
till ungdomarnas uppehälle. 5000-lOOOOkr/person. Vi behöver också stöd kring kontaktmannaskap. Jag 
kommer att komplettera ansökan med verksamhetsberättelse osv. Skickar in ansökan snabbt för att 
komma igång med en diskussion. 

S"k d o an ens k on ta k "ft tuppg1 er 
Namn 

Shiva Samadi 
Adress Postadress 

Tingshusvägen 17 74652 Bålsta 
Telefon dagtid 

~~~~21~i;863 
E-post 

0702171863 shiva-samadi@hotmail.com 

UppgiftsJämnandet genom denna blankett betraktas även som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (Pul) . 
Personuppgifter som sänds in till kommunen behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar f~ r lagras och bearbetas i 
register hos förvaltning/nämnd . Du har rätt att gratis, en g~ ng per kalender~ r, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, f~ veta vilka 
personuppgifter vi behandlar om dig . Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. 

Underskrift 
Härmed intygas att sökande förening/organisation har tagit del av och godkänner socialnämndens regelverk för föreningsbidrag . 

Ort och datum 

BÅLST A 20171215 

Sökandes underskrift 

POSTADRESS 
746 80 BÄLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

Namnförtydligande 

SHIVA SAMADI 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
socialnamnden@habo.se 
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