
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-06-11  

Socialnämnden  

 

  

Tid och plats Kl. 15:00 tisdagen den 11 juni 2019, Kommunhuset, Bålsta 

  
Beslutande  

Ledamöter Susanna Kraftelid (M), Ordförande, anmäler jäv § 35 

Gunilla Gustavsson (S), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordförande §35 

Farid Chibout (Båp) 

Carol Lundahl Moore (SD) 

Roger von Walden (M) 

  
Övriga närvarande  
  

  

Tjänstemän Beatrice Lundegård, nämndsekreterare 

Hanna Röngren, nämndsekreterare 

Mats Ståhl Elgström, socialchef/förvaltningschef 

Yvonne Sturesson-Ljungblad, avdelningschef 

Marie Rönnqvist-Borneteg, tf. avdelningschef 

Reshma Khan, enhetschef 

Sandra Sabel, tf. avdelningschef 

  
Justering  

Justerare Gunilla Gustavsson 

Dag och plats onsdagen den 19 juni 2019 

Justerade paragrafer §§ 35-46 

  

  
Ajournering -- 

  

  

  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

 

 Beatrice Lundegård 

Ordförande 
 

 

 Susanna Kraftelid (M) 

Justerare 
 

 

 Gunilla Gustavsson (S) 
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SN § 35 Dnr 2019/00012  

Ansökan om föreningsbidrag, 2019, Kvinnojouren Olivia 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja kvinnojouren Olivia föreningsbidrag om 

130 000 kronor för år 2019.    

Jäv 

Susanna Kraftelid (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Gunilla Gustavsson (S) 

träder in som tjänstgörande ordförande. 

Besök vid nämndens sammanträde 

Två representanter från Kvinnojouren Olivia besöker socialnämnden för att 

informera om jourens verksamhet. Ledamöterna ställer de frågor de anser är 

relevanta för att kunna fatta beslut. 

Sammanfattning 

Kvinnojouren Olivia har ansökt om föreningsbidrag från socialnämnden för år 

2019. Kvinnojouren har bedrivit verksamhet i Håbo kommun sedan 1985, och ger 

råd och stöd till våldsutsatta kvinnor. Jouren erbjuder även tillfälligt skyddat 

boende i jourens egen lägenhet.   

Ärendet 

Kvinnojouren har ansökt om föreningsbidrag om 180 000 kronor. Bidraget ska 

användas till jourens basala verksamhet, så som hyra av jourlägenhet och 

föreningslokal, verksamhetsförsäkring, kontors och möteskostnader, 

utbildningskostnader m.m. Till följd av ökade kostnader för verksamheten ansöker 

föreningen om en högre summa än tidigare år. 

Föreningen strävar mot att öka kunskapen och intresset från allmänheten för 

jourens verksamhet och har på sikt en ambition att starta en ungdomsverksamhet.  

Till följd av en begränsad budget för föreningsbidrag inom socialnämnden, föreslås 

Kvinnojouren Olivia att tilldelas 130 000 kronor.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tjänstgörande ordförande Gunilla Gustavsson (S) yrkar på att bevilja kvinnojouren 

Olivia 130 000 kronor i föreningsbidrag för 2019. Roger von Walden (M) och 

Carol Lundahl Moore (SD) yrkar på att avslå kvinnojourens ansökan om 

föreningsbidrag.   

Beslutsgång 

Tjänstgörande ordförande Gunilla Gustavsson (S) ställer förvaltningens förslag om 

att bevilja kvinnojouren Olivia föreningsbidrag om 130 000 kronor mot (M) och 

(SD) yrkande om att avslå ansökan.       
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Omröstningsresultat 

 Bifall enligt förvaltningens förslag: Gunilla Gustavsson (S) och Farid Chibout 

(Båp). 

Avslag enligt (M) och (SD) yrkande: Roger von Walden (M) och Carol Lundahl 

Moore (SD). 

Tjänstgörande ordförande finner att förvaltningens förslag fått 2 röster och yrkandet 

om avslag fått 2 röster. Då tjänstgörande ordförande har utslagsröst finner nämnden 

att Kvinnojouren Olivias ansökan om föreningsbidrag bifalls.    

Reservation 

Roger von Walden (M) reserverar sig i beslutet. 

Carol Lundahl Moore (SD) reserverar sig i beslutet och inkommer med följande 

skriftliga reservation: 

”Kvinnojouren Olivia inkom med en begäran om 180 000 i föreningsbidrag varav 

förvaltningen avsåg bifalla 130 000. Efter att ha läst kvinnojouren Olivias 

årsberättelse så hade vi en del frågor varpå vi bjöd in kvinnojouren till nämndmötet. 

Vi ställde en del frågor och fick till svar att det inkom ca 15 telefonsamtal/kontakter 

per år, det var oklart hur många kvinnor som fick skydd i lägenheten eftersom den i 

stort sett fungerade som bostad åt bostadslösa samt att lägenheten varit stängd 

under en tid p.g.a. sanering. Det finns ingen möjlighet till stödsamtal, det finns 

ingen stöttning vid ex rättegång då det enligt kvinnojouren Olivias utsago saknades 

viss kompetens i Olivia. Det finns ingen dokumentation om hur många 

Håbokvinnor som sökte eller fick hjälp, riktlinjerna säger att föreningsbidrag ska gå 

tillbaka till Håbo kommuns invånare. Det finns inget samarbete med socialtjänsten, 

på direkt fråga till socialtjänsten om ev. samarbete med Oliviajouren så fanns ingen 

önskan från socialtjänsten sida att samarbeta med kvinnojouren Olivia då det finns 

andra mer professionella alternativ. Vi valde att lyssna på socialtjänsten samtidigt 

som vi vill följa reglerna och riktlinjerna som finns runt föreningsbidrag så därför 

yrkade vi avslag till Oliviajouren. SD vill inte stänga någon kvinnojour, vi har dock 

stort ansvar vad det gäller att följa Håbo kommuns egna riktlinjer.”   

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 2019/00012, nr32283, daterad 2019-04-17 

– Ansökan om föreningsbidrag, nr32119, inkommen 2019-03-11 

______________ 
Beslutet skickas till: 

– Kvinnojouren Olivia 

– Kommunstyrelsens ekonomiavdelning          
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SN § 36 Dnr 2019/00025  

Överenskommelse om samverkan för personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna överenskommelsen om samverkan kring 

personer med psykisk funktionsnedsättning    

Sammanfattning 

Kommuner och landsting/regioner är skyldiga att ingå överenskommelse kring 

samverkan för personer med psykisk funktionsnedsättning. Kravet finns lagstadgat 

inom såväl Socialtjänstlagen, 5 kap 8a§ samt Hälso- och sjukvårdslagen 16 kap 3§. 

Region Uppsala, tidigare landstinget i Uppsala län, och Uppsala läns samtliga åtta 

kommuner, har tidigare ingått en överenskommelse att gälla under perioden 2012-

2016. Vård- och omsorgsnämnden har i beslut 

§ 43/2018 beslutat att förlänga överenskommelsens giltighetstid till dess att ny 

överenskommelse tagits fram. Då överenskommelsen omfattar även 

socialnämndens ansvarsområde behöver överenskommelsen beslutas även i 

socialnämnden.  

Ärendet 

En arbetsgrupp bestående av representanter från regionen och länets kommuner har 

gemensamt tagit fram en överenskommelse som förankrats och beslutats i HSVO, 

den övergripande samverkansstrukturen på i länet.  

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra ansvarsfördelningen och stärka 

samverkan mellan kommunerna och Region Uppsala, samt utgöra en grund för det 

lokala närvårdsarbetet avseende personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Överenskommelsen omfattar personer med psykisk funktionsnedsättning inom alla 

åldrar som har behov av insatser från båda huvudmännen. Kommunen ansvarar för 

att utreda, bedöma samt ge stöd och insatser enligt socialtjänstens lagstiftningar. 

Därtill ingår ansvaret för hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.  

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för att 

uppmärksamma och informera anhöriga och närståendes behov av stöd och hjälp. 

Socialtjänsten har enligt 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen ett särskilt ansvar att erbjuda 

stödinsatser till anhöriga. Nätverket för anhörigstöd i Uppsala län har 

uppmärksammat att anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning är en 

ökande målgrupp som söker stöd hos kommunerna.  

Uppföljning 

Överenskommelsen följs upp i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan i 

ViS, Vård i samverkan, gemensamma styrdokument i samverkan mellan Region 

Uppsala och länets kommuner.        
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Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 32340, daterad 2019-05-16 

– Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning, nr 32339, daterad 2019-05-16 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Avdelningen stöd till barn, unga och deras familjer 

Avdelningen stöd till vuxna 
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SN § 37 Dnr 2018/00015  

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att dokumentet för Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete får fortsätta att gälla i tillämpliga delar i enlighet med 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) under 

projekttidens gång, dock som längst till och med 2020-05-31    

Sammanfattning 

Socialnämnden har i beslut § 17/2018 förlängt giltighetstiden för tidigare antaget 

styrdokument för det systematiska kvalitetsledningssystemet som nämnden är 

skyldiga att tillhandahålla i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (SOSFS 2011:9).  

Förvaltningen har startat ett projekt med att arbeta fram ett ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete som syftar till att vara ett styrsystem som används i 

praktiken. Inriktningen är att ledningssystemet ska finnas i vårt styr- och lednings-

system, Stratsys, och fungera som ett stöd för verksamheten och ansvariga chefer i 

det praktiska arbetet i vardagen. I och med att det kommer att finnas i Stratsys så 

blir det också en naturlig koppling till andra styrinstrument som mål och budget. 

Arbetet pågår under 2019, men till följd av begränsade resurser bedöms arbetet inte 

kunna färdigställas enligt plan till 2019-06-30. Förvaltningen bedömer att beslut om 

det nya ledningssystemet ska fattas av nämnden senast 2020-05-31.  

Ärendet 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete antogs av dåvarande 

socialnämnden 2013-06-11 § 56 med sista giltighetstid fram till 2017-12-31. Vård- 

och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslog i februari 2018 att dokumentets 

giltighetstid skulle förlängas och gälla i tillämpliga delar under projekttidens gång, 

dock som längst fram till 2019-06-30. Socialnämnden instämde i arbetsutskottets 

förslag och valde att fatta ett liknande beslut. 

Detta också med hänvisning till förvaltningens pågående projektarbetet som 

kommer att resultera i ett nytt, mer informativt och beskrivande dokument.  

Förvaltningen ser nu ytterligare behov av att förlänga giltighetstiden för 

dokumentet till och med 2020-05-31 till följd av begränsade resurser att färdigställa 

arbetet enligt plan.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse nr 32381, daterad 2019-05-29 

– Beslut SN §17/2018, daterad 2018-03-08 

– Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SN2018/00015, 

nr 31077   

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Avdelningschef administrativt stöd och utveckling 
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SN § 38 Dnr 2019/00024  

Val av ledamot till Brottsofferjouren i Uppsala län 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att utse Susanna Kraftelid till ledamot i 

Brottsofferjourens styrelse i Uppsala län.  

Sammanfattning 

Håbo kommun har sedan 2017-01-01 en överenskommelse om idéburet offentligt 

partnerskap (IOP) med Brottsofferjouren i Uppsala län. Brottsofferjouren ger 

stödinsatser och information till brottsdrabbade, anhöriga och vittnen. Jouren ger 

stöd och vägledning när det gäller polisanmälan och rättsprocesser. Stödsökande 

erbjuds stöd inför, under och efter rättegång. 

Ärendet 

Socialnämnden utser därför en förtroendevald representant, att tillsammans med 

tidigare utsedd tjänsteman, ingå i Brottsofferjouren som träffas ca två gånger per år 

tillsammans med representanter från övriga kommuner i länet.  

Socialtjänsten i Håbo kommun har tidigare utsett en tjänsteman, Joacim Ringwall, 

som ansvarar för att följa upp arbetet och medverka till kunskapsöverföring mellan 

kommunen och jouren.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 32385, daterad 2019-05-29  

______________ 
Beslutet skickas till: 

Brottsofferjouren i Uppsala län 
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SN § 39 Dnr 2019/00026  

Val av ledamot till Barnavårdsförbundet i Uppsala län, 
mandatperioden 2019-2022 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att utse Roger von Walden till ledamot i 

Barnavårdsförbundet i Uppsala län.    

Sammanfattning 

Håbo kommun, tillsammans med länets övriga kommuner är del i Uppsala läns 

Barnavårdsförbund. Förbundet stödjer arbetet som enligt lag om samhällets barn- 

och ungdomsvård åligger länets socialnämnder.     

Ärendet 

Håbo kommun har fått i uppdrag att utse en representant att ingå i förbundets 

styrelse. Styrelsen består av förtroendevald från socialnämnd från respektive 

kommun. Möten hålls ungefär tre gånger per år.    

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 32397, 2019-06-04 

– Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018 nr 32396, 2019-03-04      

______________ 
Beslutet skickas till: 

Barnombudet i Uppsala län. 
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SN § 40 Dnr 2018/00062  

Fråga om eventuella ändringar av jourschema 

Beslut 

1. Socialnämnden finner inga förändringar av aktuellt joursschema varpå inget 

beslut om revidering behövs.      

Sammanfattning 

Socialjourens befintliga jourschema ses över ifall det finns några förändringar inför 

sommaren 2019.      

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 32407, 2019-06-05 

– Jourschema nr 32275, 2019-04-15     

Protokollsanteckning 

Det bifogade jourschemat till sammanträdet var ett gammalt dokument. Såklart är 

det utifrån senaste uppdatering daterat 2019-04-15 som gäller. Inga ändringar 

utifrån det noterades på sammanträdet.   

______________ 
Beslutet skickas till: 

Berörda ledamöter 
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SN § 41 Dnr 2018/00072  

Delegationsförteckning för socialnämnden 2019 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen enligt nedan 

tillägg.      

Reservation 

Carol Lundahl Moore (SD) reserverar sig mot beslutet.      

Sammanfattning 

Håbo kommun har av länsstyrelsen beviljats projektmedel för att finansiera 

kontaktpersoner för ökad integration. Projektet styrs av socialförvaltningen 

och integrationsnätverket i Håbo och bygger på att socialsekreterare kan 

bevilja kontaktperson enligt 4 kap 2 § SoL. Förvaltningen föreslår därmed 

att delegationsförteckningen uppdateras i enlighet med nedan skrivelse: 

Beslut                 Lagrum                Delegat                             Anmärkning 

Beslut om bistånd i 

form av kontaktperson 

4 kap 2 § SoL Socialsekreterare 

ekonomiskt 

bistånd 

I enlighet med projektansökan 

”kontaktperson för ökad 

integration” 

    

Omröstningsresultat 

Bifall – Susanna Kraftelid (M), Roger von Walden (M), Farid Chibout (Båp), 

Gunilla Gustavsson (S). 

Avslag – Carol Lundahl Moore (SD)      

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, nr32325, daterad 2019-05-10 

– Beviljad ansökan om projektmedel från april 2018, samt tilhörande 

samverkansintyg, ärende nr 2018/00032      

______________ 
Beslutet skickas till: 

Avdelningen för stöd till vuxna 
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SN § 42 Dnr 2019/00020  

Motion för yttrande, informera om återvändarbidrag och 
återetableringsstöd 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att, som svar på kommunstyrelsens remiss om 

information kring återvändarbidrag och återetableringsstöd, yttra sig i enlighet 

med förvaltningens tjänsteskrivelse och föreslå att kommunstyrelsen avslår 

motionens förslag.  

Reservation 

Carol Lundahl Moore (SD) reserverar sig mot beslutet.      

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna i Håbo har inlämnat en motion avseende information om 

återvändarbidrag och återetableringsstöd till Kommunstyrelsen. 

I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-04-15, KS 2019/00095 nr 89911, 

remitterades motionen till socialnämnden för yttrande.  Förvaltningen har utrett 

frågan och föreslår nämnden att som svar på kommunstyrelsens remiss yttra sig i 

enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Förvaltningen föreslår avslag på samtliga yrkanden i motionen. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 32331, 2019-05-14 

– Utredning av motion avseende information om återvändarbidrag och åter-

etableringsstöd, daterad 2019-05-22.  

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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SN § 43 Dnr 2018/00074  

Riktlinjer handläggning ekonomiskt bistånd 

Beslut 

1. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med en plan för 

revidering av riktlinjerna avseende handläggning av ekonomiskt bistånd till 

nämndens sammanträde i september. 

2. Socialnämnden beslutar att giltighetstiden för de reviderade riktlinjerna beslutas 

när förvaltningen återkommit med en plan för revidering av riktlinjerna. 

3. Socialnämnden beslutar att revidera riktlinjen på sid 20 kap 4.2 Arbetsresor 

genom att ta bort skrivningen ”Månadskort kan även beviljas av sociala skäl 

efter individuell prövning. Vid nästkommande månad ska alltid kvitto kunna 

uppvisas.”.  

4. Socialnämnden beslutar att revideringen enligt beslutspunkt 3 ska börjar gälla 

2019-07-01.  

 

Reservation: Gunilla Gustavsson (S) och Farid Chibout (Båp) reserverar sig till 

förmån för (S) förslag.   

Sammanfattning 

Socialnämnden fattade i februari beslut § 13/2019 om att anta riktlinjer för 

handläggning av ekonomiskt bistånd. (M) har inför nämndens sammanträde 

inkommit med yrkanden om att revidera riktlinjerna som avser handläggningen av 

ekonomiskt bistånd.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

 (M) yrkar vid nämndens sammanträde om följande: 

 Socialnämnden uppdrar till förvaltningen om att revidera Riktlinjer 

ekonomiskt bistånd i enlighet med (M)´s yrkande i sin helhet till nämndens 

sammanträde i september. 

 

 Moderaterna yrkar Att: Arbetsresor endast kan beviljas för engångs-biljetter 

(d.v.s. ej månadskort och vid uppvisande av kvitto).  

 

 Att: resor ej kan beviljas av sociala skäl. 

 

 Riktlinjerna skall börja gälla 2019-07-01 
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 (S) yrkar vid sammanträdet om följande: 

 att meningen på sid 20, under kapitlet 4.2. Arbetsresor i riktlinjerna 

”Månadskort kan även beviljas av sociala skäl efter individuell prövning. 

Vid nästkommande månad ska alltid kvitto kunna uppvisas.” 

 Kvarstår enligt nu gällande skrivning 

(SD) yrkar vid sammanträdet om följande: 

 att stycket på sid. 46 i riktlinjerna om myndiga ”ensamkommande barn”  

”I Håbo kommun finns intern praxis att ensamkommande barn som fyllt 

18 men inte 21 och fortfarande är i behov av antingen HVB-hem eller 

stödboende fortsätter att handläggas inom socialförvaltningens avdelning 

för stöd till barn, unga och familj” tas bort i sin helhet.  

Beslutsgång 

Vid diskussion under sammanträdet förtydligas (M) yrkanden till nedan skrivning 

att gälla som förslag samt ställs frågan om (M) ursprungliga yrkande 1 och 3 kan 

ställas mot varandra då punkt 3 innebär en direkt revidering av befintliga riktlinjer. 

(M) yrkar då enligt nedan:  

 att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag på plan om 

revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd 

 att Socialnämnden beslutar om att fatta nytt datum för giltighetstiden av 

riktlinjerna när förvaltningen återkommit med plan för revidering 

Ordförande finner då att nämnden har följande yrkanden att ta ställning till: 

Enligt (M) yrkande  

1. att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag på plan om 

revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd 

2. att Socialnämnden beslutar om att fatta beslut om nytt datum för 

giltighetstiden av riktlinjerna när förvaltningen återkommit med plan för 

revidering 

3. att meningen på sid 20, under kapitlet 4.2 Arbetsresor i riktlinjerna 

”Månadskort kan även beviljas av sociala skäl efter individuell prövning. 

Vid nästkommande månad ska alltid kvitto kunna uppvisas.” tas bort i sin 

helhet  

4. att revideringen gäller från och med 2019-07-01 

Enligt (S) yrkande 

 att meningen på sid 20, under kapitlet 4.2. Arbetsresor i riktlinjerna 

”Månadskort kan även beviljas av sociala skäl efter individuell prövning. 

Vid nästkommande månad ska alltid kvitto kunna uppvisas.” 

 Kvarstår enligt nu gällande skrivning 
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Enligt (SD) yrkande 

 att stycket på sid. 46 i riktlinjerna om myndiga ”ensamkommande barn”  

”I Håbo kommun finns intern praxis att ensamkommande barn som fyllt 18 

men inte 21 och fortfarande är i behov av antingen HVB-hem eller 

stödboende fortsätter att handläggas inom socialförvaltningens avdelning 

för stöd till barn, unga och familj” tas bort i sin helhet.     

Omröstningsresultat 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt (M) yrkande 1 och 2 att 

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med plan för revidering av riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd i september samt att socialnämnden kan besluta att nämnden 

fattar beslut om giltighetstid för riktlinjerna då förvaltningen inkommit med plan 

för revidering.  

Nämnden bifaller (M) yrkande i sin helhet.  

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt (M) yrkande 3 om att ta 

bort meningen på sid.20 under kapitlet 4.2 om arbetsresor  

”Månadskort kan även beviljas av sociala skäl efter individuell prövning. Vid 

nästkommande månad ska alltid kvitto kunna uppvisas.” 

Gunilla Gustavsson (S) yrkar på att meningen ska kvarstå i sin helhet i enlighet med 

nu gällande skrivning. 

Ordförande finner då att nämnden har 2 förslag att ta ställning till enligt (M) 

yrkande och (S) yrkande. Ordförande ställer de 2 förslagen mot varandra och finner 

enligt omröstning att (M) yrkande beslutas. 

Bifall enligt (M) yrkande: Susanna Kraftelid (M), Roger von Walden (M), Carol 

Lundahl-Moore (SD) 

Bifall enligt (S) yrkande: Gunilla Gustavsson (S), Farid Chibout (Båp) 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta i enlighet med (SD) yrkande om 

att stycket på sid. 46 i riktlinjerna om myndiga ”ensamkommande barn”  

”I Håbo kommun finns intern praxis att ensamkommande barn som fyllt 18 men inte 

21 och fortfarande är i behov av antingen HVB-hem eller stödboende fortsätter att 

handläggas inom socialförvaltningens avdelning för stöd till barn, unga och 

familj” tas bort i sin helhet. 

Avslås: Susanna Kraftelid (M), Roger von Walden (M), Gunilla Gustavsson (S), 

Farid Chibout (Båp) 

Bifall: Carol Lundahl-Moore (SD)   

Ordförande finner genom omröstning att nämnden avslår (SD) yrkande.   

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 32399, daterad 2019-06-14 

– Yrkande från moderaterna, daterad 2019-06-03 
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– Riktlinjer för ekonomiskt bistånd nr 31998, daterad 2019-02-14      

______________ 
Beslutet skickas till: 

Avdelningen för stöd till vuxna 
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SN § 44 Dnr 2019/00002  

Redovisning av delegationsbeslut maj 2019 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar till protokollet att redovisning av delegationsbeslut med 

stöd av Alkohollagen (2010:1622) för perioden 2019-05-08 till och med 2019-

06-05 har skett. 

2. Socialnämnden noterar till protokollet att redovisning av delegationsbeslut 

avseende flyktingmottagande, individ- och familjeomsorg och familjerätt för 

perioden 2019-05-08 till och med 2019-06-05 har skett.    

Sammanfattning 

Beslut fattade med stöd av socialnämndens antagna delegationsförteckning ska 

redovisas nämnden löpande.  

Beslut avseende flyktingmottagande, individ- och familjeomsorg och familjerätt för 

angiven period redovisas nämnden i separat förteckning vid nämndens 

sammanträde. 

Delegationsbeslut fattade med stöd av alkohollagen daterat 2019-05-29 avseende 

tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, Kalmarsand restaurang och bar, SN 

2018/00051 nr 32388 redovisas.        

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 32409, daterad 2019-06-05 

– Delegationslistor från Treserva 

– Delegationsbeslut nr 32388, daterad 2019-05-29      

______________ 
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SN § 45 Dnr 32410  

Tjänsteskrivelse, förändrad hantering av redovisning av 
delegationsbeslut 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att alla delegationsbeslut med undantag av gruppen 

bistånd enligt SoL, utifrån beslutad delegationsförteckning, ska återrapporteras 

löpande till nämnden 

2. Socialnämnden beslutar att gruppen delegationsbeslut enligt SoL som fattas av 

handläggare eller chef endast återrapporteras till förvaltningschef att gälla tills 

vidare    

Sammanfattning 

 På Socialnämndens sammanträden redovisar socialförvaltningen alla beslut som 

fattats med stöd av antagen delegationsförteckning sammanställda i en pärm som 

politikerna får ta del av inför sammanträdet.  

Förvaltningen föreslår nu med hänvisning till SN § 4/2018 att socialnämnden 

godkänner att delegationsbesluten avseende beviljat eller avslaget bistånd enligt 

SoL endast återrapporteras till förvaltningschef. 

Återrapportering med stöd av vidaredelegation 

De delegationsbeslut som föreslås redovisas till förvaltningschef är beslut inom 

socialtjänstlagen som fattats av socialsekreterare eller chef i enlighet med antagen 

delegationsförteckning. 

Dessa beslut kan till exempel vara inleda/avsluta utredning, beslut om ekonomiskt 

bistånd, beslut om kontaktperson, beslut om öppenvårdsinsatser. 

Återrapportering sker löpande till förvaltningschef. Perioderna protokollförs och 

undertecknas av förvaltningschef. Protokollet anslås sen på kommunens digitala 

anslagstavla. Denna hantering möjliggör en större säkerhet kring de 

sekretesskyddade förteckningarna som då inte behöver bäras med i pärm till och 

från sammanträdeslokal. 

Övriga delegationsbeslut, så som beslut om tillfälliga serveringstillstånd redovisas 

även fortsättningsvis till nämnden vid nämndens sammanträde.     

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 32410, daterad 2019-06-05  

– SN § 4/2018, daterad 2018-01-16   

______________ 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(21) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-06-11  

Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SN § 46 Dnr 2019/00001  

Information från socialförvaltningen 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 

Förvaltningschef informerar om att socialförvaltningens nya organisation godkänts 

vid facklig samverkan. Organisationen träder i kraft 2020-01-01.    

Nämnden får en nulägesbild av det ekonomiska läget inför kommande 

verksamhetsanalys och budgetdiskussion 
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