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 Datum Vår beteckning 

 2018-08-30 SN 2018/00025 nr 31547 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, nämndsekreterare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL, 
kvartal 2 år 2018 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av 

verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade till kommunfullmäktige och 

kommunens revisorer för kännedom    

 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO, om beviljade insatser inte har blivit verkställda inom 

lagstadgad tid. 

Inom kvartal två för år 2018 har sammanlagt fyra ärenden enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) inrapporterats. Dessa rapporteringar kan avse 

antingen beslut som inte är verkställda, avbrott som skett i tidigare 

verkställigheter eller om verkställighet skett i tidigare rapporterade ärenden.     

Ärende 

Se bifogat yttrande.        

Beslutsunderlag 

– Yttrande, daterad 2018-08-30    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen    

 



 

 YTTRANDE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-08-30 SN 2018/00025 nr 31546 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, nämndsekreterare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Ej verkställda gynnande beslut 2018, rapportering 4 gånger per 
år 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen är skyldiga att kvartalsvis rapportera till Inspektionen 

för vård och omsorg, IVO, om gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen 

(SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

inte har verkställts inom lagstadgad tid. Beslut ska verkställas skyndsamt, 

men inte senare än tre månader efter beslutsdatum.  

Rapportering till IVO kan ske utifrån tre grunder. 

Varje individbeslut som inte har verkställts inom tre månader ska 

rapporteras till IVO. Även avbrott som har skett i tidigare uppdrag ska 

rapporteras. När tidigare beslut som inkommit till IVO har blivit verkställda, 

ska dessa rapporteras som verkställigheter.  

För kvartal två för år 2018 har följande ej verkställda beslut rapporterats till 

IVO: 

Fyra (4) ärenden inom SoL IFO, individ och familjeomsorg, samtliga beslut 

enligt 4 kap. 1 §. Tre ärenden avser kontaktperson och ett ärende avser 

kontaktfamilj. 

Redogörelse för ärenderapportering 

Två ärenden om beslut om kontaktperson avser ett syskonpar i umgänge 

med fadern. Ärendet har varit av specifik karaktär då uppdraget krävt 

specifika datum och tider samt att fadern varit bostadslös under en period 

varför umgänget inte kunnat utföras. Besluten har tidigare inrapporterats 

som avbrott i verkställighet sedan 2017-03-31. Besluten har nu verkställts 

på nytt sedan 2018-05-14.  

Ett ärende avser kontaktperson där avbrott i verkställigheten skett 2017-08-

23 och som nu avslutats utan verkställighet. Förvaltningen har gjort ett 

flertal försök sedan mars månad att nå vårdnadshavare för att påbörja 

insatsen på nytt men inte fått någon återkoppling.  

Ett ärende avser kontaktfamilj där avbrott skett i verkställighet 2018-01-01. 

Beslutet har inte kunnat verkställas på nytt till följd av att lämplig 

uppdragstagare saknas.  

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-08-31 SN 2018/00044 nr 31549 

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

 

Införande av avgift gällande familjerådgivning 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 

avgiften för familjerådgivning till 200 kronor per samtal att gälla från  

1 januari 2019.    

 

Sammanfattning 

För närvarande och sedan starten har samtalen varit avgiftsfria. Efter att 

verksamheten nu etablerats anser socialnämnden att det är dags att införa en 

avgift.  

De flesta familjerådgivningar i Sverige tar en avgift för varje samtal. 

Avgiften varierar i mellan 160 kronor till 450 kronor. Förvaltningen föreslår 

en kostnad om 200 kronor per samtal.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ett införande av avgift med för en beräknad intäktsökning om 100 000 kr 

per budgetår.    

Uppföljning 

Uppföljning efter sex månader. Jämföra antalet besökare med motsvarande 

halvår under 2018, då genomförandet föreslås börja under första halvåret 

2019. Dessutom kommer intervjuer göras med familjerådgivarna.  

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen    
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 Datum Vår beteckning 

 2018-09-03 SN 2018/00011 nr 31559 

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

 

Budget och mål 2019, internbudget, investeringsbudget, ramar, 
mål, plan 2020-2021 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige hemställa om att 

nämndens ram för 2019 utökas med 8 640 tkr.    

Sammanfattning 

Socialnämnden bedöms för 2019 ha kostnader som överstiger den tilldelade 

ramen med ca 8,6 miljoner kronor. Det är främst kostnaderna för vissa 

placeringar av barn och unga samt kostnaderna för nyanlända och 

ensamkommande barn som bedöms orsaka underskottet.   

Ärende 

Socialnämndens tilldelade rambudget för 2019 är som tidigare år påverkad 

av de befolkningsförändringar utifrån demografi som förväntas. Den 

allmänna befolkningsökningen påverkar i förhållandevis låg grad nämndens 

kostnader. Kostnaderna påverkas däremot i hög grad av vilka insatser för 

enskilda individer som pågår och av migrationsverkets anvisningar av 

nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande. 

 

När det gäller gruppen nyanlända och skyddsbehövande beräknas 

kostnaderna för 2019 öka med 1,4 miljoner kronor jämfört med 2018. 

 

Under några år har statsbidragen för mottagande av ensamkommande barn 

inneburit ett överskott i förvaltningens resultat. I juli 2018 förändrades 

regelverket kring den statliga ersättningen och för 2019 beräknas 

merkostnaden för kommunen bli drygt 1,7 miljoner kronor. 

 

Institutionsplaceringarna av barn och unga bedöms för 2019 bedöms för 

2019 kosta ca 5,5 miljoner mer än vad som finns i budget. Det handlar om 

ett fåtal personer där olika alternativa insatser prövats och där det i 

dagslägen inte finns någon annan lösning. 

 

För att minska kostnaderna kommer förvaltningen att ha en tjänst inom den 

öppna missbruksvården vakant och föreslår också en avgift om 200 kronor 

per besök för familjerådgivning. Förvaltningen avvaktar också med att 

anställa ytterligare en handläggare inom ekonomiskt bistånd vilket skulle 

behövas utifrån en ökad ärendebelastning.  

 

Sammantaget bedöms socialnämnden behöva ett budgettillskott om drygt 

8,6 miljoner ytterligare för 2019 för att kunna ha en budget i balans. Några 

besparingar utöver de ovan redovisade föreslås inte. Det är inte möjligt 

utifrån arbetsbelastning om enskilda ska kunna få de insatser man har rätt 
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 Datum Vår beteckning 

 2018-09-03 SN 2018/00011 nr 31559 

 

till utifrån lagstiftningen. Erfarenheten är också att besparingar i form av 

indragna tjänster som socialarbetare inte är effektiva. Denna typ av åtgärder 

tenderar snarast att öka kostnaderna för ekonomiskt bistånd och placeringar.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om socialnämnden inte tillförs ytterligare 8,6 miljoner så kommer nämnden 

2019 att redovisa ett motsvarande underskott.       

Beslutsunderlag 

– Budget och mål år 2019, plan år 2020-2021    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen    

 



2018-09-03 13:04 

 

Budget och mål år 2019, plan år 
2020-2021 

Socialnämnd 
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1 Uppdrag och ansvarsområde 

Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet. Vård och behandling ska så långt som möjligt 

genomföras i frivilliga former. Utgångspunkten för allt arbete ska vara den enskildes 

behov, lagstiftningen och de ekonomiska resurserna. Socialnämnden bedriver sitt arbete 

i nära samverkan med brukarna och i enlighet med socialtjänstlagen ska tvångsinsatser 

så långt som möjligt undvikas. 

Socialnämnden består av tre ledamöter och två ersättare. Nämnden ansvarar framför allt 

för kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorgens område. Det är bland 

annat rätten till bistånd, åtgärder vid missbruk, omsorger om barn och ungdom, 

serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. Nämndens uppdrag 

omfattar även mottagande av ensamkommande barn, nyanlända flyktingar och 

skyddsbehövande. 

För att kunna fatta akuta beslut måste en ordinarie ledamot i nämnden alltid finnas 

tillgänglig. Ordinarie ledamöter har en jourvecka var tredje vecka. 

Inom nämnden finns tre avdelningar: stöd till barn och unga, delar av stöd till vuxna 

samt delar av administration och utveckling. 

2 Verksamhetsanalys 

2.1 Befolkningsförändringar 

Särskild befolkningsökning 

Kommunens befolkningsförändringar utifrån demografi och inflyttningar bedöms 

innebära enbart mindre förändringar inom verksamheten och dess kostnader de 

närmaste åren jämfört med den särskilda befolkningsförändring som sker i och med 

migrationsverkets anvisningar av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande till 

kommunen. Detta är en målgrupp som på ett helt annat sätt än genomsnittsbefolkningen 

blir föremål för verksamheten inom avdelningen för stöd till vuxna, dels i och med 

själva mottagningsarbetet och integrationsinsatser och dels i och med behovet av 

bostäder och ekonomiskt bistånd. 

Ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd i och med särskild befolkningsökning 1 400 

tkr 

Ett år efter avslutad etableringsplan övergår kostnader från nyanländas ekonomiska 

bistånd från flyktingprojektet till driftsbudget. Erfarenheten visar att det bör beräknas 

minst 5-7 år innan en nyanländ är i egenförsörjning, vilket enligt nuvarande 

projektavgränsning innebär minst 2-4 år med försörjningsstöd i driftbudget. 

Under år 2019 förväntas ungefär tio unga vuxna, som kom till Sverige som 

ensamkommande barn, att ”växa ur” stödboende- och HVB-hemsinsatser genom 

avdelningen för stöd till barn och unga. Dessa kommer ofta istället att få insatser, främst 

ekonomiskt bistånd, från avdelningen för stöd till vuxna. Förvaltningens praxis är att 

denna förskjutning som regel inte sker förrän ungdomen fyller 21 år eller dessförinnan 

slutar gymnasiet. 

Ovanstående två grupper inom mottagandet av flyktingar och andra skyddsbehövande 

beräknas att utöver övrig befolkningsförändring och effekter från omvärldsförändringar 

såsom försäkringskassans regelverk, utgöra 1400 tkr i utökade kostnader år 2019 

jämfört med år 2018. Beräkningen inkluderar ett antagande att ungefär 25 % årligen 

lämnar kommunen eller hittar egen försörjning. 
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2.2 Ny internhyra 

Inga förändringar planeras för Socialnämndens verksamheter. 

2.3 Lagar och förordningar 

  

Riksdagen har beslutat om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa 

ensamkommande unga.  Det innebär att i lagen anpassas bestämmelserna om 

uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå. Lagen kommer att träda i kraft den 1 juli 

2018. 

   

2.4 Övriga förändringar 

  

De markant ökade antalet anvisningar av nyanlända under 2016-2018 har påverkat 

volymerna för handläggare inom ekonomiskt bistånd, vilket innebar att en ny 

handläggartjänst inrättades förra året. Antalet ärenden per handläggare har dock ändå 

ökat och beräknas öka ännu mer år 2019 genom ytterligare anvisningar, samt ett visst 

övertagande av vuxna före detta ensamkommande barn från stödboenden. Ökningen blir 

än mer kännbar i och med allt fler utförsäkrade i och med ändrade bedömningar hos 

försäkringskassan. 

I och med rådande budgetläge har sådan personalutökning dock inte planerats in i 

förvaltningens budgetförslag. Konsekvensen av besparingen är att varje handläggare 

kommer att få allt fler ärenden att handlägga, vilket innebär en försening av önskvärt 

utvecklingsarbete med tätare personliga besök, årliga uppdateringar av 

grundutredningar samt tätare uppföljningar av individens handlingsplan mot 

självförsörjning. Besparingen bedöms ändå som möjlig för år 2019, men sannolikt 

kommer utökningen inte att kunna skjutas längre på framtiden är år 2020. 

Ej ersatt pensionsavgång, deltid beroendeterapeut 345 tkr. Utifrån rådande budgetläge 

avvaktar förvaltningen med att ersätta den pensionsavgång som skedde år 2018. 

Besparingen, som motsvarar 345 tkr, bedöms som möjlig under år 2019 i och med 

senaste årets lägre volymer av missbruksärenden. Eftersom förvaltningen sett ett behov 

av utökad missbrukskompetens för ungdomar innebär dock ändå besparingen en 

uppskjuten/inställd utveckling av verksamheten som skulle ha haft en viktig 

förebyggande effekt. 

2.5 Budgetjusteringar mellan nämnder 

Enligt beslut av kommunfullmäktige upprättas en ny nämnd, Kultur och Fritid 2019. 

Om Kultur och Fritid kommer ha med tillståndshantering i nämndsreglementet planeras 

verksamheten tillsyn och alkoholtillstånd att överföras från socialnämnden till kultur- 

och fritidsnämnden 2019. 

Beräknad nettobudget 51 000 kronor. 
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2.6 Förändringar i driftbudget 

Förändring, tkr Kategori 2019 2020 2021 

Budget 2018  -57 637 -57 637 -57 637 

Institutionsvård missbruk vuxna beräknas klara 
en besparing 

Justering 300 300 300 

Besparing av personal inom öppen 
missbruksvård 2019 

Justering 364 364 364 

Återställning av personal inom öppen 
missbruksvård till tidigare omfattning 

Justering  -300 -300 

Ökning av personal inom handläggning barn 
och ungdomsvård då personal ej längre 
finansieras av statsbidrag 

Lag och 
förordning 

 -500 -500 

Lägenheter för unga i behov av stöd återgår till 
ordinarie verksamhet Ungdomscoachning 

Justering  -724 -1 067 

Avgifter för familjerådgivning startar under 
2019 liksom andra kommuner har. 

Befolkning 100 100 100 

Ökad kostnad för försörjningsstöd dels på 
grund av försäkrningskassans hårdare regler 
och att nyanlända inte ersätts från 
projektmedel. 

Befolkning -152 -152 -152 

Personal som arbetar med målgruppen 
nyanlända skyddsbehövande vuxna o familjer 
kan inte finansieras inom projektet med 
statsbidrag 

Lag och 
förordning 

-87 -87 -87 

Kostnader för placeringar ensamkommande 
barn och personal finansieras inte längre helt 
av statsbidrag 

Lag och 
förordning 

-1 565 -150 -16 

Personal inom arbetsstöd är underbudgerad 
2018 

Övrig 
förändring 

-20 -20 -20 

Ökade kostnader för system, kvalitetssäkring 
av statistik och bidrag till föreningar 

Övrig 
förändring 

-323 -423 -423 

Anhörigstöd, del som tillhör Socialnämnden. 
Besparing med Vård- och omsorgsnämnd 

Övrig 
förändring 

142 142 142 

Löneökning enligt ram  -791 -1 582 -2 373 

Summa förändringar jämfört med budget 2018  -2 032 -3 032 -4 032 

Summa budget  -59 669 -60 669 -61 669 
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2.7 Driftbudget år 2019 och plan år 2020-2021 

Verksamhet 
Bokslut 
2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2018 

Förändr 
18/19 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Nämndverksamhet -429 -419 -405 6 -399 -421 -429 

Nämndadministratio
n 

-137 -151 -185 -5 -190 -193 -197 

Konsument- och 
energirådg 

-106 -120 -110 -10 -120 -120 -120 

Tillstånd 44 -211 -47 -4 -51 -55 -59 

Förvaltningsövergrip
ande 

-6 350 -6 381 -6 633 14 -6 619 -6 999 -7 107 

Anhörigstöd -181 0 0 0 0   

Missbrukarvård för 
vuxna 

-5 006 -5 796 -6 708 774 -5 934 -6 700 -6 700 

Barn- och 
ungdomsvård 

-24 354 -27 687 -25 594 150 -25 444 -25 444 -25 444 

Familjerätt och 
familjerådgivning 

-1 827 -2 014 -2 429 342 -2 087 -2 177 -2 226 

Övriga insatser 
vuxna 

-217 -693 -765 -1 189 -1 954 -978 -981 

Ekonomiskt bistånd -13 894 -13 906 -14 127 -1 206 -15 333 -15 889 -16 941 

Flyktingmottagande 3 969 -7 568 -359 -1 019 -1 378 -1 378 -1 150 

Arbetsmarknadsåtg
ärder 

-284 -294 -275 115 -160 -315 -315 

Summa -48 772 -65 240 -57 637 -2 032 -59 669 -60 669 -61 669 

Budget överförd från Socialnämnd till Vård- och omsorgsnämnd enligt beslut KF 201800260 

§73 med 900 tkr på verksamhet Missbrukarvård för vuxna. Justering är gjord ovan i bokslut 

2017, prognos och budget 2018. 

Förvaltningen bedömer att socialnämndens behov för 2019 är ca 8,6 miljoner mer än 

den ram som nämnden tilldelats och den summa som är ofinansierad efter det att vissa 

besparingar genomförts. 

Budgeten är beräknad med vissa förutsättningar: 

Barn och ungdomsvård 

 De placeringar på institutionsvård för unga som idag är kända och beräknas bli 

långvariga har samma kostnad som under 2018. 

 att inga arvoden för familjehem och kontaktpersoner kan höjas. 

Familjerätt och familjerådgivning 

 Ett försök med avgift för familjerådgivning under 2019, 200 kronor per besök, 

kommer att föreslås fullmäktige. Det innebär ökade intäkter med ca 100 tkr per 

år. En utvärdering kommer att ske efter ca sex månader.  

Flyktingmottagande 

 Placeringar för ensamkommande barn har som högst en dygnskostnad på 1000:-

per dygn. Detta förutsätter att verksamheten lyckas förhandla sig till lägre priser. 

Ett arbete som sker löpande redan nu. 

 Att de ensamkommande barn som är över 20 år är självförsörjande och inte 

behöver en placering. 

 Att de ensamkommande barn över 18 år som är i asylprocessen och ej går i 
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gymnasieskolan överförs till Migrationsverkets ansvar. 

 Projektet där ersättning och kostnader finns under 3 år för övriga nyanlända och 

skyddsbehövande vuxna och familjer kan inte längre finansiera all personal som 

arbetar med målgruppen. Därför behövs personal finansieras i driftbudget och 

för 2019 beräknas 1 tjänst till driftbudget.   

Ekonomiskt bistånd 

En utökad kostnad beräknas eftersom den ökande volymen nyanlända som anvisats till 

kommunen efter bosättningslagen 2016 inte är självförsörjande när deras etableringstid 

på två år är slut. I dagsläget sträcker sig kommunens driftprojekt "flyktingmottagning" 

över en treårsperiod, men även efter den tidsperioden krävs oftast ekonomiskt bistånd 

som försörjning. Detta räknas då som "vanligt" ekonomiskt bistånd och belastar 

driftsbudgeten i högre utsträckning än tidigare. Utifrån ovanstående kan driftprojektet 

komma att omfatta enbart 2 år. Detta kommer innebära ökade kostnader i driftbudgeten. 

NY information från sommaren 2018, ej med i verksamhetsplanering eller behov utöver 

ram: Det är extra svårt att göra beräkningar på detta eftersom kommunen under 

sommaren 2018 dessutom fått överta en målgrupp från migrationsverket som innebär att 

unga asylsökande som ansökt om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen i vissa lägen 

kan komma att få ekonomiskt bistånd. 

Övriga insatser vuxna 

Justeringar har gjorts för att följa definitioner upprättade av statistiska centralbyrån 

(SCB) mer korrekt. Från och med 2019 redovisas därför även sociala lägenheter här. 

Verksamhet sociala lägenheter redovisades tidigare under ekonomiskt bistånd. 

  

  

2.8 Investeringsbudget år 2019 och plan år 2020-2021 

Verksamhet 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Not 

Inventarier årligt utbyte 0 120  120  

      

      

Summa      

Socialnämnden har behov av att kunna ställa i ordning nya arbetsplatser alternativt viss 

förnyelse av möbler och IT-utrustning. 
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3 Resurs- och produktionsmått 

3.1 Produktion 

Mått 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 189 200 210 225 270 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 1 061 1 038 1 070 1 160 1 335 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade i 
Håbo kommun. 

27 26 24 24 20 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade 
i  annan kommun. 

76 45 40 40 40 

Antal skyddsbehövande hushåll med 
försörjningsstöd (Projekt. Inte i driftsbudget) 

  90 85 95 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd för 
skyddsbehövande (Projekt. Inte i 
driftsbudget.) 

  635 610 685 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 0-6 år. 

120 123 130 130 130 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 6-12 år. 

173 170 140 140 140 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 13-18 år. 

208 194 210 210 210 

Antal avslutade ärenden som gäller barn som 
varit aktuella för insatser på familjeteamet. 

62 87 75 75 75 

Ovan redovisa produktionsmått är inte kompletta och heller inte uppdaterade. Ett arbete 

pågår i förvaltningen med verksamhetsplan för 2019 i enlighet med den nya 

styrmodellen. En del i detta arbete är att se över de produktionsmått som redovisas i 

syfte att dessa ska vara relevanta för verksamheten och efterfrågas av nämnden. Förslag 

till verksamhetsplan kommer att redovisas på nämndens sammanträde i december. 

4 Behov utöver ram 

Verksamhet som Socialnämnden har 2018 och kommer ha 2019 vilken inte ryms 

inom tilldelad ram. Det vill säga om denna begärda ramökning inte kan genomföras 

kommer Socialnämnden gå med motsvarande summa i underskott under 2019. 

Handläggare från driftprojekt till ekonomiskt bistånd 506 000 kr: 
En större andel än tidigare av ersättningen från migrationsverket fördelas numera till 

barn- och utbildningsnämnden och kultur livsmiljö. Intäkterna i driftsprojektet 

flyktingmottagning motsvarar bland annat därför inte längre projektets kostnader. I det 

lagda budgetförslaget har därför totalt en årsarbetare om 592 tkr behövts läggas in i 

driftsbudgeten. 87 tkr beräknas finansieras inom budget och därmed återstår 506 tkr 

som inte ryms inom tilldelad ram. 

Konsekvens: Om inte ramen utökas kommer utfallet år 2019 att överskjuta budget med 

motsvarande belopp eftersom neddragning på personal skulle innebära att den lagstyrda 

verksamheten inte skulle kunna bedrivas korrekt. 

Institutionsplaceringar barn och unga 5 475 000 kr 

Den ökade kostnaden för placeringar avser nya placeringar som gjorts under 2018 och 
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som med stor säkerhet kommer att kvarstå 2019. 

Konsekvens: Såvitt vi idag kan bedöma kommer kostnaden att kvarstå även 2019. Om 

nämnden inte kompenseras så innebär det med stor sannolikhet ett underskott för 2019 

med motsvarande belopp. 

Ekonomiskt bistånd 900 000 kr  

Kostnadseffekten av den särskilda befolkningsökningen beräknas till cirka 1 400 tkr. 

500 tkr finansieras dock inom ram tack vare minskade kostnader för missbruksvårdens 

institutionsplaceringar. 

Konsekvens: Om inte ramen utökas kommer utfallet år 2019 att överskjuta budget med 

motsvarande belopp eftersom biståndsberättigade kommuninvånare har laglig rätt att få 

utbetalt bistånd oavsett budgetläge. 

Flyktingmottagning, ensamkommande barn och unga  1 759 000 kr  

Kommunen kommer att ha kvarstående kostnader för mottagandet av ensamkommande 

barn och som inte finansieras av statsbidrag. 

Sammanfattande analys 

Som redovisats ovan har nämnden ett mycket ansträngt budgetläge för 2019. För att 

minska kostnaderna har förvaltningen bl a beslutat att vakanshålla en tjänst inom den 

öppna missbruksvården och förslår också att en avgift införs för familjerådgivning samt 

tjänsten som anhörigkonsulent, vilken delfinansieras, av socialnämnden, vakanshålls. 

Med dessa kostnadsminskningar inräknade bedöms nämnden ha ett underskott för 2019 

motsvarande 8,6 miljoner kronor. Några ytterligare förslag om kostnadsminskningar 

framläggs inte. Dessa skulle i så fall hamna på personalsidan och bedöms inte vara 

möjliga utifrån arbetsbelastning och heller inte effektiva ur kostnadssynpunkt. En för 

låg bemanning av socialsekreterare och behandlingspersonal skulle sannolikt vara 

kontraproduktivt då det genererar högre kostnader för försörjningsstöd och högre 

kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna. Det är inte alls osannolikt att dessa 

kostnader skulle vara högre än vad som sparas in på en minskad bemanning.  

  

tkr År 2019 År 2020 År 2021 

Verksamhet som finns 2018 och kommer finnas 2019. 
Motsvarande underskott om ramökning inte är möjligt. 

   

Handläggare från driftprojekt till ekonomiskt bistånd -506 -506 -506 

Institutionsplaceringar barn och unga -5 475 -3 650 -3 650 

Ekonomiskt bistånd -900 -4 510 -8 110 

Ensamkommande barn och unga -1 759 -1 759 -1 759 

    

Summa -8 640 -10 425 -14 025 

5 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2019 

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo 

kommun tar ut år 2019. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige. 

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2018 

och år 2019. För att ta del av de fullständiga taxe- och avgiftsbestämmelserna, hänvisas 

till kommunen hemsida eller kommun@habo.se. 
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Socialnämnden kommer lämna ett ärende till Kommunfullmäktige  med införande av 

avgift för familjerådgivning 2019, DNR SN 2018/00044 nr 31549. Nedan redovisas 

förslag till ny avgift. 

Avgifter för serveringstillstånd, alkohol- och tobakstillsyn är beroende av att 

prisbasbeloppet är fastställt för 2019. Det finns nu ett preliminärt belopp för 2019 men 

ännu ej beslutat. 

SN2012/43 nr2012.2002    

Kommunen har enligt 8 kap 10§ Alkohollagen rätt att ta ut avgifter, dels för ansökan  och dels för tillsyn 
av den som har serveringstillstånd. 

Avgifterna för prövning och tillsyn formuleras som procentsatser av gällande prisbasbelopp. Avgifterna 
revideras varje år efter att nytt prisbasbelopp är fastställt. 

  Prisbasbelopp: 

  45 500 kr 46 500 kr 

Avgifter serveringstillstånd 
Andel av 

prisbasbelo
pp 

år 2018 

år 2019, 
preliminärt 

prisbasbelo
pp 

Ansökningsavgift    

Nyansökan stadigvarande tillstånd för servering till 
allmänheten 

18 % 8 190 kr 8 370 kr 

Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till 
slutna sällskap 

14 % 6 370 kr 6 510 kr 

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 9 % 4 095 kr 4 185 kr 

Tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap 2 % 910 kr 930 kr 

Serveringstillstånd vid cateringverksamhet 9 % 4 095 kr 4 185 kr 

Utvidgat tillstånd avseende lokal, uterservering, drycker 
eller serveringstid 

10 % 4 550 kr 4 650 kr 

Tillfälligt utvidgat tillstånd avseende lokal, uteservering, 
drycker eller serveringstid 

3 % 1 365 kr 1 395 kr 

Pausservering, tillfälligt för servering till allmänhet 2 % 910 kr 930 kr 

Kunskapsprov (i avgiften ingår 3 prov) 1 % 455 kr 465 kr 

    

Tillsynsavgift. Rörlig tillsynsavgift betalas av alla 
tillståndshavare med permanent serveringstillstånd. 
Avgifter baseras på försäljningen av alkoholdrycker året 
innan. 

   

0-14 basbelopp (0-540 400 kronor) 8 % 3 640 kr 3 720 kr 

14-56 basbelopp (upptill 2.161.600 kr) 15 % 6 825 kr 6 975 kr 

56-112 basbelopp (upp till 4.323.200 kr) 17 % 7 735 kr 7 905 kr 

Över 112 basbelopp 24 % 10 920 kr 11 160 kr 

Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 2 % 910 kr 930 kr 

Folköl, Tillsynsavgift 3 % 1 365 kr 1 395 kr 

Tobak, Tillsynsavgift 3 % 1 365 kr 1 395 kr 

    

Avgifter familjerådgivning, ej beslutat av KF. 
Tjänsteskrivelse dnr SN2018/00044 nr 31549 

  år 2019 

Per tillfälle   200 kr 
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 Datum Vår beteckning 

 2018-07-13 SN  nr 31489 

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

 

Yttrande avseende motion rörande flyktingpolitiskt program 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att som svar på kommunstyrelsens remiss om 

nytt flyktingpolitiskt program, yttra sig i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse och föreslå att kommunstyrelsen ger Socialnämnden i 

uppdrag att samordna framtagandet av ett förslag på en övergripande 

integrationsplan för nyanlända.     

 

Sammanfattning 

Bålstapartiet inlämnade till kommunfullmäktige 2018-06-11 en motion 

avseende nytt flyktingpolitiskt program. Kommunstyrelsen beslutade 2018-

06-20 att remittera motionen till socialnämnden för yttrande.  

Socialförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger socialnämnden i 

uppdrag att ta fram ett förslag på en övergripande integrationsplan för 

nyanlända. Förvaltningen bedömer att arbetet kan vara klart i juni 2019. 

Ärende 

Socialförvaltningen redogör i korthet för nuvarande regelverk och innehåll i 

kommunens flyktingmottagande samt styrker motionens förslag i den delen 

att ta fram en övergripande integrationsplan för nyanlända. Denna skulle 

enligt förvaltningens förslag ersätta det nuvarande integrations- och 

flyktingpolitiska program som antogs av fullmäktige år 2014.  

Socialförvaltningen yttrar sig i nuläget inte i detalj kring motionens förslag 

på innehåll och målbeskrivning i planen, utan ber om ett brett 

utredningsuppdrag för att ta fram förslag på innehåll och mål. Utredningen 

föreslås samordnas och ledas av Socialförvaltningen men att övriga berörda 

kommunala förvaltningar deltar utifrån respektives områdesansvar.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Det utredningsuppdrag förvaltningen föreslår att åta sig beräknas inrymmas 

inom ramen för nuvarande personal- och driftsbudget.    

Beslutsunderlag 

– Bålstapartiets motion 2018-06-11 

– Kommunstyrelsens beslut 2018-06-20 

– Förvaltningens utredning av motion om nytt flyktingpolitiskt program   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen    
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 Datum Vår beteckning 

 2018-09-03 SN 2018/00038 nr 31555 

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

 

Utredning av motion om nytt flyktingpolitiskt program 

 

Förvaltningens uppdrag 

Bålstapartiet inlämnade till kommunfullmäktige 2018-06-11 en motion 

avseende ett nytt flyktingpolitiskt program. Kommunstyrelsen beslutade 

2018-06-20 att remittera motionen till socialnämnden för yttrande.  

 
Upplägg  

Motionen handlar om att korta ner tiden i etablering innan den enskilde 

blivit självförsörjande och ger även konkreta förslag på hur detta mål skulle 

kunna uppnås. Motionen föreslår att ett nytt flyktingpolitiskt program tas 

fram – där ovanstående mål och innehåll inkluderas.  

För att kunna värdera nyttan med ett nytt så kallat ”flyktingpolitiskt 

program” (av förvaltningen kallat ”övergripande integrationsplan för 

nyanlända”) redogör förvaltningen därför här för de viktigaste 

styrdokumenten som finns idag för det arbete som förvaltningen är delaktig 

i. Det kan finnas andra styrdokument för andra delar av den kommunala 

organisationen.  

”Nyanlända” 

Flyktingar och andra skyddsbehövande som omfattas, eller tidigare har 

omfattats, av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare benämns här som ”nyanlända”. Det är alltså personer med 

uppehållstillstånd som anvisats till – eller själva bosatt sig i – Håbo 

kommun.  

I Håbo kommuns flyktingmottagande ingår dock givetvis även 

ensamkommande barn och unga vuxna som ännu befinner sig i 

asylprocessen.  

 

”Det kommunala integrationsuppdraget” 

Kommunens ansvar avseende flyktingmottagande och att främja en god 

integration i samhället beskrivs på flera håll inom lagstiftningen. Det är 

dock ett ansvar som delas med andra myndigheter och det är värt att nämna 

att arbetsförmedlingen enligt lag (lagen (2010:197) om etableringsinsatser 

för vissa nyanlända invandrare) ska samordna etableringsinsatser och vara 

stödjande och pådrivande i förhållande till andra berörda parter.  

 

Arbetsförmedlingens skyldighet och rättighet att stödja den enskilde 

individen i en individuell plan in mot arbetsmarknaden fråntar dock inte 

kommunen ett stort ansvar för till exempel bosättning, samhällsorientering, 

svenskundervisning med mera, samt att samverka med arbetsförmedlingen 

och näringslivet för att främja att nyanlända kommer in på arbetsmarknaden. 

Därtill kommer ansvaret att inom all kommunal verksamhet verka för goda 

http://www.immi.se/lagar/2010197.htm
http://www.immi.se/lagar/2010197.htm
http://www.immi.se/lagar/2010197.htm
http://www.immi.se/lagar/2010197.htm
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 2018-09-03 SN 2018/00038 nr 31555 

 

förutsättningar för integrering av de nyast anlända kommuninvånarna. Allt 

detta benämns här för ”integrationsuppdraget”.  

 
Nuvarande integrations- och flyktingpolitiska programmet 

Kommunens nuvarande integrations- och flyktingpolitiska program antogs 

av kommunfullmäktige 2014-09-22. Programmet slår fast att varje styrelse 

och nämnd ska genomföra programmets intentioner inom ramen för den 

ordinarie verksamhetsplaneringen samt ger socialnämnden ett 

samordningsansvar. 

Programmet lyfter fram fyra prioriterade områden inom integrations-

uppdraget: Boende, hälsa, samverkan och sysselsättning. Programmet 

beskriver även vilka värderingar som ska prägla alla verksamheter i 

kommunen: jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor.  

Samtliga nämnder och styrelser ska enligt programmet årligen upprätta en 

plan för ökad integration. En första sådan samordnad ”handlingsplan för 

ökad integration” antogs av både socialnämnd och barn- och 

utbildningsnämnd i vid de första sammanträdena år 2016. Planen 

förtydligade verksamhets- och ansvarsfördelning inom den kommunala 

organisationen, samt listade aktuella inplanerade eller pågående aktiviteter 

på området. På tjänstemannanivå har handlingsplanens aktiviteter senare 

uppdaterats och i olika omfattning inkluderats i de egna 

verksamhetsplanerna och årsredovisningarna, men det har inte tagits fram en 

samlad uppdaterad plan till politisk beredning.  

Styrdokumentets status 

Socialförvaltningen bedömer det nuvarande integrations- och flykting-

politiska programmet som en god värdegrund att arbeta utifrån. Den 

översiktliga beskrivningen av uppdraget innebär dock att dokumentet inte 

kan utgöra en anvisning i integrationsarbetet för den kommunala 

organisationen. Arbetet med att årligen upprätta handlingsplaner som 

komplement till programmet har inte fungerat fullt ut.  

 

Övriga styrdokument 

Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering 

Sedan snart tre år tillbaka finns en överenskommelse på verksamhetsnivå 

mellan arbetsförmedlingen och Håbo kommun inom det så kallade ”DUA-

samarbetet” (Delegationen unga till arbete).  

 

För snart två år sedan utökades målgruppen till att inte bara handla om unga 

kommuninvånare utan även nyanlända i alla åldrar. I mars år 2018 

tecknades en bilaga till den tidigare överenskommelsen, för att mer 

ingående beskriva hur de båda myndigheterna ska samverka kring 

målgruppen under tiden fram till revidering: 2020-12-31. Det angivna 

övergripande målet är att långsiktigt korta etableringstiden till två år, vilket 

överensstämmer med ett angivet mål i Bålstapartiets motion. 
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Den styrgrupp som följer upp överenskommelsen består bland annat av flera 

representanter från arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, barn- och 

utbildningsförvaltningen, personalavdelningen och Håbo marknads AB.   

 

Styrdokumentets status 

Socialförvaltningen ser att överenskommelsen har inneburit en ökad 

samverkan på verksamhets- och organisatorisk nivå. Överenskommelsen 

består både av kartläggning och målbeskrivning. Den är dock inte helt 

kommunövergripande eftersom till exempel kultur- och fritid samt 

bostadsförsörjning saknas. 

 

Lokal överenskommelse mellan arbetsförmedlingen och Håbo kommun 

Håbo kommun och arbetsförmedlingen har sommaren 2018 undertecknat en 

ny lokal överenskommelse om samverkan kring mottagandet av nyanlända, 

vilken ersatt en åtta år gammal överenskommelse.  

Denna överenskommelse liknar ett rutindokument med en beskrivning av 

flödet från mottagande till självförsörjande och där fördelningen mellan 

arbetsförmedling och kommun är beskriven ur ett handläggarperspektiv. De 

kommunala delar som är berörda av överenskommelsen är 

socialförvaltningen och vuxenutbildningen.  

 

Styrdokumentets status 

Socialförvaltningen ser att överenskommelsen kan ha en praktisk betydelse i 

vardagen främst för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd, 

flyktingsekreterare, SFI-anordnare samt arbetsförmedlare. Planen täcker 

dock ett avgränsat område och kan inte användas som en integrationsplan 

för det kommunövergripande uppdrag som ett mottagande och 

integrationsarbete innebär.  

 

Regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län 

Länsstyrelsen har under en längre tid arbetat med att få till stånd en regional 

överenskommelse med samtliga kommuner, region Uppsala, 

Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Uppsala 

universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Överenskommelsen planeras 

att antas inom kort av rådet för social hållbarhet där kommundirektören är 

Håbo kommuns representant.  

  

Styrdokumentets status 

Det utkast som föreligger anger ett dokument med viktigt fokus för 

samverkan kring: Bosättning och mottagande, arbete och utbildning samt 

hälsa. Dokumentet kommer sannolikt att bli så pass övergripande att arbetet 

i styrgruppen och olika arbetsgrupper blir viktiga för att på operativ nivå 

hitta former för samverkan i vardagen. En tydlig kommunal inriktning i det 

samverkansarbetet är enbart att föredra, varför en regional policy inte 

minskar värdet av en kommunal sådan.  
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Förvaltningens bedömning av motionens förslag 

Ett nytt flyktingpolitiskt program. 

Motionen föreslår ett nytt flyktingpolitiskt program. Förvaltningen kan 

konstatera att kommunens ”Integrations- och flyktingpolitiska program” 

sätter an en ton som sannolikt överensstämmer med verksamhet inom allt 

ifrån socialförvaltning till skola, kultur och fritid. Programmet anger 

däremot inga tydliga målsättningar eller tillvägagångssätt, vilket bara delvis 

har täckts upp med uppsatta mål på nämndsnivå. Mycket har också hänt i 

kommunen under de senaste åren i och med det ökande mottagandet av 

nyanlända, vilket talar för att det är dags att uppdatera programmet. 

* Socialförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger socialnämnden i 

uppdrag att samordna framtagandet av förslag på en övergripande 

integrationsplan för nyanlända. Övriga kommunala förvaltningar och bolag 

behöver också delta utifrån respektives områdesansvar. Integrations-

uppdraget rör allt ifrån bostäder till skola.  

 

Ett förslag till övergripande plan bedöms kunna presenteras i juni 2019. 

 

Konkreta förslag på upplägg av etableringens första två år.  

Motionen föreslår den konkreta upplägg av etableringen. Det kan 

översiktligt nämnas det istället är en individuellt anpassad planering för 

studier och praktik med mera som betonas i samtliga nuvarande 

styrdokument och samverkansöverenskommelser, liksom i nationella 

direktiv till arbetsförmedling och vuxenutbildningen. Detta överensstämmer 

alltså inte i sak med motionens tidsbestämda perioder, men beståndsdelarna 

i innehållet är desamma.  

Förvaltningen ser dock att förslagen i övrigt inte går att hastigt värdera i 

detalj – och för övrigt berörs även till exempel skolan, varför allt som 

omnämns i motionen inte kan besvaras enbart med remiss till 

socialnämnden. Förvaltningen ber därför sammanfattningsvis om ett brett 

utredningsuppdrag att genomföra i samverkan med övriga förvaltningar. 

________________________ 
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Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, nämndsekreterare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut och anmälningsärenden, 
2018 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut och 

anmälningsärenden för perioden 2018-08-06 till och med 2018-08-31 är 

redovisade    

 

Sammanfattning 

Beslut fattade med delegation avseende flyktingmottagande, familjerätt samt 

individ- och familjeomsorg redovisas nämnden i separat förteckning inför 

nämnden sammanträder. Besluten avser perioden 2018-08-06 till och med 

2018-08-31.  

Förvaltningen redovisar även inkommande handling avseende 

kommunicering från Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, med 

förfrågan om besvärshänvisning gjorts i enlighet med gällande lagstiftning. 

Handling SN2018/00027, nr 31544.          

Beslutsunderlag 

– Delegationslistor från Treserva 

– Kommunicering från IVO, inkommen 2018-08-24, SN2018/00027,  

nr 31544    

__________ 
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