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Socialnämnden 

Ledamöter 

Bo Johnson (M), Ordförande 
Per-Olof Thorsbeck (S), l :e vice ordförande 
Farid Chibout (Båp) 

Socialnämnden kallas till sammanträde 

Dag och tid tisdagen den 13 december 2016, kl. 
Förmöten från kl. 14.00 

Plats Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Mötets öppnande 
l. Upprop 
2. Val av justerare: Farid Chibout (Båp) 

KALLELSE 

Datum 
2016-12-06 

Ersättare 

Britt-Marie Dväring (S) 
Jan Sundling (M) 

3. Dag och tid för justering: tisdag den 20 december ld. 16 socialförvaltningens kansli 
4. Anmälan av övriga frågor 

Ärenden 
l. Månadsuppföljning, delårsuppfdljning, delårsbokslut och årsbokslut/årsredovisning år 2016 

Dnr 2016/00008 

2. Ansökan om serveringstillstånd, Napoli 
D nr 2016/00029 

3. Motion- Kommunal hyresgaranti 
Dnr 2016/00030 

4. Fördelning inom riksno1m för fårsärjningsstöd 
D nr 2016/00040 

5. Redovisning av anmälningsärenden och delegationsbeslut år 2016 
Dm 2016/00003 

Bo Johnson 
Ordforande 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 

Thomas Brandell, Socialchef 
0171-525 79 
thomas. brandell@habo.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår beteckning 

2016-11-17 SN 2016/00008 nr 28892 

Socialnämndens månadsuppföljning per november 2016 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna fdrvaltningens budgetuppföljning 
per november 2016 

Sammanfattning 
Budgetuppfdljningen per oktober för socialnämnden visar ett prognostiserat 
överskott vid årets slut om 7 637 tkr. Det beror i huvudsak på högre intäkter 
än kostnader för ensamkommande barn. Lägre kostnader än budgeterat for 
placeringar av barn och unga och för ekonomiskt bistånd bidrar också till 
överskottet. 

Beslutsunderlag 
- Budgetuppföljning per oktober 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 



TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2016-11-30 

1(1) 
Vår beteckning 

SN 2016/00029 nr 28960 

Socialförvaltningens stab 
Lennart Eriksson, Utvecklingsledare/ 
Alkoholhandläggare 
Tel 0171 – 526 20 
lennart.n.eriksson@habo.se 

Ansökan från restaurang Napoli om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden tillstyrker Restaurang Napolis ansökan om permanent
tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till almänheten.

2. Tillståndet gäller året runt med serveringstid från klockan 11-01

Sammanfattning 
Cilena Pizzeria AB – restaurang Napoli, Stockholmsvägen 131, 746 31 
Bålsta – med organisationsnummer 556974-5234 ägs av Elias Saliba. Det är 
första gången som restaurangen söker permanent serveringstillstånd till 
allmänheten.  

Remiss har översänts till polisen, skatteverket och kronofogdemyndigheten 
för yttrande och ingen av instanserna har något att erinra mot ansökan. 

Ärende 
Cilena Pizzeria AB inkommer genom Elias Saliba med ansökan om 
permanent serveringstillstånd till allmänheten. Vid sedvanlig prövning av 
sökanden, personbevis, registreringsbevis för bolag, F-skattebevis, hyres-
och köpeavtal samt godkänt kunskapsprov framkommer inget skäl till 
avslag på ansökan om serveringstillstånd till allmänheten. 

Uppföljning 
Uppföljning sker genom inre och yttre tillsyn enligt gällande tillsynsplan år 
2017 för Håbo kommun.    

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
__________ 
Beslut skickas till 
Celina Pizzeria AB 
Stockholmsvägen 131 
746 31 Bålsta    



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 

Thomas Brandell, Socialchef 
0171-525 79 
thomas.brandell@habo.se 

Motion ~ Kommunal hyresgaranti 

Förslag till beslut 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2016-12-02 SN 2016/00030 nr 28982 

l. Socialnämnden fareslås besluta att som remissvar till kommunstyrelsen 
yttra sig i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse och föreslå att 

· motionen om infarande av kommunala hyresgarantier bifalles. 

Sammanfattning 
Fredrik Anderstedt (S) har i en motion till den 13 juni föreslagit att 
kommunen ska införa en kommunal hyresgaranti att omfatta såväl Håbohus 
som privata hyresvfu·dar. En kommunal hyresgaranti är i grunden ett 
borgensåtagande som innebär att kommunen går i borgen får en hyresgäst 
som har tilh·äcldigt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå 
har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd. Sammantaget är 
förvaltningen bedömning att det på många sätt vore positivt att införa ett 
system med kommunala hyres garantier. 

Ärende 
Fredrik Anderstedt (S) har i en motion till den 13 juni föreslagit att 
kommunen ska införa en kommunal hyresgaranti att omfatta såväl Håbohus 
som privata hyresvärdar. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Den 30 september 
remitterade kommunstyrelsen 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 
för 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 dfu· hyresvärden kräver en 
tillvidareanställning. Andra exempel där en kommunal hyresgaranti kan 
träda in är om en person har en betalningsanmärkning och därfår har svåti 
att få ett eget förstahandskontrakt eller om en hyresvärd anser att en person 
har får låg inkomst med kommunen bedömer att inkomsten är tillräcklig. 
Vissa kommuner har också ställt ut kommunala hyresgarantier får 
nyanlända med statlig etableringsersättning. 

Om kommunen bestämmer sig för att införa kommunala hyresgarantier så 
innebär det att man vid tecknande av en sådan är borgenär för den enskildes 
hyra under en period av 6-24 månader. Hur lång tid det handlar om görs 
uppmed hyresvärden i varje enskilt ärende. Kommunen tar i och med detta 
en ekonomisk risk och får då en engångssumma om 5 000 leronor per garanti 



HÅBO 
T JÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteclming 

KOMMUN 2016-12-02 SN 2016/00030 nr 28982 

från Boverket. Ersättningen betalas ut även om den enskilde sköter sin hyra. 
Skulle kommunen vid något tillfåll e behöva betala mer än 5 000 kronor så 
kan man inte :Ia 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 för den enskilde att komma in på den ordinarie 
bostadsmarknaden trots till exempel en problematisk betalningshistorik För 
de flesta av socialtjänstens klienter gör det dock ingen skillnad eftersom 
dessa vanligen inte har egna medel att betala sin hyra. Bostad är dock en 
grundläggande fätutsättning for ett bra liv och i det perspektivet ska en 
kommunal hyresgaranti ses som ett medel som kan bidra till att förhindra 
social utslagning. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ur ett ekonomiskt perspektiv är en kommunal hyresgaranti ett visst 
risktagande. Det är inte möjligt att exakt bedöma de ekonomiska effekterna 
av att införa kommunala hyres garantier. Om man tänker sig att kommunen 
tecknar l O garantier innebär en ersättning från Boverket om 50 tkr. Om ett 
par garantier löser ut kan det nog bli en kostnad på ca 30-50 tkr vilket 
innebär att det då blir närmast ett ekonomiskt nollsummespel for kommunen 

Bedömning 
Sammantaget är förvaltningen bedömning att det på många sätt vore positivt 
att införa ett system med kommunala hyresgarantier. Det kan förebygga 
socialutslagning då det innebär att enskilda som haft vissa ekonomiska 
bekymmer kommer i åtnjutande av den sociala trygghet som en egen bostad 
innebär. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Catrin Josephson 



Sac i a !demokraterna 
f R ,\ 1,1 l l [i 5 P A fl f l E T 

Motion 
Kommunal hyresgaranti 

Håbo kommun är en mycket attraktiv kommun men en lång kö till hyresrätterna. Tyvärr så 
innebär detta att många inte får möjlighet till ett eget boende i kommunen. Ett sätt att stötta är 
att införa kommunal hyresgaranti som finns i flera kommuner. 
En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida som omfattar en 
hyresgästs skyldighet att betala hyra. Syftet med en kommunal hyresgaranti är att ge stöd till 
hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots 
detta har svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med 
besittningsskydd. Det kan till exempel bero på att den sökande har en projektanställning istället 
för en tillsvidareanställning, men har en löpande inkomst och ekonomi att klara en hyra. Andra 
exempel där en kommunal hyresgaranti kan vara en hjälp till ett eget boende är om du har en 
betalningsanmärkning och därför har svårt att få ett eget förstahandskontrakt eller om hyresvärden 
anser att du har för låg inkomst men att kommunen bedömer din inkomst som tillräcklig . Den 
kommunala hyresgarantin blir en extra säkerhet för hyresvärden och kan därför bidra till att den 
som söker får ett eget hyreskontrakt på en bostad. 

Med bakgrund av detta så föreslår vi därför att: 

1. Håbo Kommun inför kommunal hyresgaranti 
2. Detta skall gälla i Håbohus såväl som hos privatvärdar. 

För socialdemokraterna i Håbo 

Fredrik Anderstedt 



HÅBO 
KOMMUN 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 
2016-12-02 SN 2016/00040 nr 28989 

Fördelning inom riksnorm för försörjningsstöd 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
fördelning inom riksnormen för försäljningsstöd för år 2017, att gälla 
från och med 2017-01-0 l. 

Sammanfattning 
Riksnormen för försäljningsstöd gäller för alla kommuner i Sverige och 
justeras vatje år av regeringen. Vatje 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 kr för de olika åldersgruppernas 
personliga kostnader och med mellan l O och 20 för de gemensamma 
hushållskostnaderna. Förvaltningen föreslår ingen ändring inom de 
gemensamma hushållskostnaderna, men däremot att höjningen inom barn 
och ungdomars personliga kostnader läggs till posten för barn- och 
ungdomsförsälcring. För vuxna läggs höjningen istället till fritid och hygien. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Sammantaget bedömer förvaltningen att den höjda riksnormen innebär en 
utökad kostnad på ca 120 tkr på årsbasis. 

Beslutsunderlag 
Utredning avseende fördelning inom riksnormen för försötjningsstöd 
2017 

Beslut skickas till 
Avdelningen för stöd till vuxna 



UTREDNING 1(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2016-12-05 
Vår beteckning 

SN 2016/00040 nr 28993 

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

Utredning avseende fördelning inom riksnormen för försörjningsstöd 
2017 

Bakgrund 

Riksnormen för försäljningsstöd gäller för alla kommuner i Sverige och 
justeras vatje år av regeringen. Utöver riksnormen utgörs försäljningsstödet 
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 försäljningsstöd 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 enbatt 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 2017 

Inför nästa år har regeringen meddelat följande ändringar: 

Personliga kostnader 
För barn i åldersgrupperna 0-6 år höjs beloppet med 20 kronor. 
För barn 7-14 år höjs beloppet med 30 kronor och för ungdomar 15-20 år 
(för de över 18 år som är hemmavarande och går i gymnasiet) höjs beloppet 
med 40 kronor. 

För ensamstående vuxna höjs beloppet med 30 kr och för ett sammanboende 
vuxet par med 50 kr. 

Gemensamma kostnader 
Beloppet för hushållets gemensamma kostnader höjs med l O kronor för 
hushåll bestående av 1-3 personer och 20 kr för större hushåll. 

Förvaltningens förslag inför år 2017 

Inom ramen för det av regeringen beslutade beloppet för personliga 
kostnader föreslår förvaltningen att fördelningen ändras lite järnfött med 
föregående år, eftersom nivån för barn- och ungdomsförsäkring bedöms 



YTTRANDE 2(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2016-12-05 

Vår beteckning 

SN 2016/00040 nr 28993 

något låg. För barn och unga förläggs därför normhöjningen till den posten. 
För ensamstående och sammanboende vuxna läggs höjningen istället på 
fritid och hygien. 

Kommuner kan enligt Socialstyrelsens riksnorm välja att minska summan 
får personliga kostnader för barn som dagligen äter lunch på förskola. Detta 
skulle utgöra en minskning på mellan 130 kronor per månad (får ett barn 
under noll år) och upp till 250 kronor per månad (får ett barn upp till 6 år). I 
Håbo kommun har vi de senaste åren inte gjort den distinktionen utan 
använt den högre summan. Förvaltningen föreslår i dagsläget ingen ändring, 
men vill tydliggöra detta får nämnden. 

Inom ramen får det av regeringen beslutade beloppet för gemensamma 
hushållskostnader fåreslår fårvaltningen ingen omfårdelning mellan 
posterna. 

Fördelningen av riksnormen kommer år 2017 enligt fårvaltningens förslag 
se ut enligt följande: 

Personliga kostnader inom riksnormen 

Hemmavarande bamoch skolungdom 

O år 1-2 år 3år 
Ensam- Samman-

4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år stående boende 

Livsmedel 756 860 936 1118 1283 1515 1792 1813 1700 2761 
Kläder/skor 313 417 442 448 543 582 629 629 554 1103 
Fritid/lek 145 239 250 362 658 751 775 784 436 877 
Hygien 560 499 136 87 105 167 229 229 290 629 
Barn- och 
ungdoms- 86 86 86 85 101 105 115 115 
rorsäkring 
Swnma 1860 2100 1850 2100 2690 3120 3540 3570 2980 5370 

Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen 

Antal medlemmar i hushållet l pers 2 pers 3 pers 4pers 5 pers 6 pers 7 pers 

Förbrukningsvaror 119 143 243 277 332 383 415 

Dagstidning, 
831 917 1087 1243 1408 1597 1735 

telefon, TV 

Surruna 950 1060 1330 1520 1740 1980 2150 



DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2016-12-02 
Vår beteckning 

SN 2016/00003 nr 28988 

Socialförvaltningens stab 
Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 

charlotta.carlsson@habo.se 

Tjänsteskrivelse, Redovisning av anmälningsärenden, domar 
och delegationsbeslut år 2016 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut for perioden 
2016-11-14 till och med 2016-12-02 samt redovisning av domar och 
anmälningsärenden är redovisade. 

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

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut från Treserva 
Dom från förvaltningsrätten i Uppsala daterad 2016-11-11 

Ordfårandebeslut jml L VM daterad 2016-1 l -27 

Attestforteckning gällande drift- och investeringsredovisning 2017-0 l-
01 till2017-12-31 

Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
charlotta.carlsson@habo.se 
www.habo.se 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 
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