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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2016-01-27 1 (25) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 – 13.15  

 
Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande 

Lars Sandberg (S) 

Désirèe Mattsson (S) 

Mhesun Tekleab (S) 

Ingeborg Sevastik (V) 

Håkan Dannberg (C) 

Anna-Lena Söderblom (M) 

Susanne Lundberg (KD) §§ 5-18 

Barbro Andin Mattsson (C) §§ 1-4 

Övriga deltagande Rebecka Modin, nämndsekreterare 

Socialchef Håkan Dahlqvist, Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg, Vård- 

och omsorgschef Mojgan Alimadad, Administrativ chef Margaretha Borgström 

Ersättare: Marie Hägerbaum (S), Camilla Forsberg (S), Barbro Andin Mattsson (C), 

Elisabeth Wedholm-Mattsson (C), Åsa Lindstrand (-) 

 
Utses att justera Anna-Lena Söderblom 

Justeringens  
plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar 

 
Underskrifter Sekreterare …………………………………………….. Omedelbart justerade paragrafer 13, 15, 17 

 Rebecka Modin  

 
 Ordförande ……………………………………………..  

 Kerstin Björck-Jansson  

 
 Justerande ……………………………………………..  
 Anna-Lena Söderblom  

 

 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Östhammars socialnämnd 

 

Sammanträdesdatum 2016-01-27 

Datum för  
anslags uppsättande 2016-01-28 anslags nedtagande 2016-02-19 

Förvaringsplats  
för protokollet Socialkontoret. Östhammar 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Rebecka Modin  



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2016-01-27 2 (25) 

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 – 13.15 

Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande 

Lars Sandberg (S) 

Désirèe Mattsson (S) 

Mhesun Tekleab (S) 

Ingeborg Sevastik (V) 

Håkan Dannberg (C) 

Anna-Lena Söderblom (M) 

Susanne Lundberg (KD) §§ 5-18 

Barbro Andin Mattsson (C) §§ 1-4  

Övriga deltagande Rebecka Modin, nämndsekreterare 

Socialchef Håkan Dahlqvist, Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg, Vård- 

och omsorgschef Mojgan Alimadad, Administrativ chef Margaretha Borgström 

Ersättare: Marie Hägerbaum (S), Camilla Forsberg (S), Barbro Andin Mattsson (C), 

Elisabeth Wedholm-Mattsson (C), Åsa Lindstrand (-) 

Utses att justera Anna-Lena Söderblom 

Justeringens 

plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar 

Underskrifter Sekreterare …………………………………………….. Paragrafer 1 – 18 

Rebecka Modin 

Ordförande …………………………………………….. 

Kerstin Björck-Jansson 

Justerande …………………………………………….. 

Anna-Lena Söderblom 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Östhammars socialnämnd 

Sammanträdesdatum 2016-01-27 

Datum för 

anslags uppsättande 2016-02-05 anslags nedtagande 2016-02-27 

Förvaringsplats 

för protokollet Socialkontoret, Östhammar 

Underskrift …………………………………………….. 

Rebecka Modin 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2016-01-27 3 (25) 

Utdragsbestyrkande 

§ 1

Tillkommande och utgående ärenden 

Inga tillkommande ärenden. 

Socialnämnden fastställer ärendelistan. 

_____ 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2016-01-27 4 (25) 

Utdragsbestyrkande 

§ 2

Föredragningar 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar: 

§ 5 Information från socialkontoret

§ 7 Budgetuppföljning 2015

§ 8 Socialnämndens mål 2016

§ 9 Budget 2016 – 2019

§ 11 Internkontrollplan 2016

§ 15 Ändrad organisation för alkoholhandläggning (inklusive all handläggning

och tillsyn av serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och 

receptfria läkemedel) 

§ 17 Avtalsförlängning; Boende för ensamkommande barn

Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar: 

§ 5 Information från socialkontoret

Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar: 

§ 7 Budgetuppföljning 2015

§ 9 Budget 2016 – 2019

Vård- och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar: 

§ 16 Ytterligare demensenheter

Socialnämnden ajournerar sig mellan kl. 12.35 och 12.50. 

_____ 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2016-01-27 5 (25) 

Utdragsbestyrkande 

§ 3 Dnr SN-2015-62 Dpl 904 

Dnr SN-2015-63 Dpl 904 

Dnr SN-2015-64 Dpl 904 

Redovisning av delegationsbeslut 

1. Arbetsutskottets protokoll 160113.

2. Beslut i äldre- och handikappomsorgsärenden 151201 – 151231

3. Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden 151201 – 151231

4. Beslut enligt alkohollagen 151201 – 151231

Socialnämndens beslut 

Redovisning av delegationsbeslut godkännes. 

______ 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2016-01-27 6 (25) 

Utdragsbestyrkande 

§ 4 Dnr SN-2016-11 Dpl 904 

Information 

1) Dnr SN-2015-211 Dpl 713 

Svar från Landstinget på skrivelse angående läkarbemanning vid BUP-

mottagningen i Östhammar.  

2) Dnr SN-2015-422 Dpl 704 

Överenskommelse mellan Migrationsverket och Östhammars kommun om asyl-

platser för ensamkommande barn. 

Arbetsutskottets förslag 2016-01-13 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 

3) Dnr SN-2014-105 Dpl 738 

Rapport från Regionförbundet i Uppsala län om brister i området sammanhållen 

vård och omsorg. 

4) Dnr SN-2016-32 Dpl 713 

Information från Uppsala läns barnavårdsförbund om att föreningar och organi-

sationer nu kan söka bidrag för guldkant på tillvaron för barn och unga.  

5) Dnr SN-2016-35 Dpl 901 

Minnesanteckningar från HÄTÖ-möte den 22 januari 2016 i Östhammar. 

(HÄTÖ – Heby, Älvkarleby, Tierp, Östhammar.) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2016-01-27 7 (25) 

Utdragsbestyrkande 

§ 5 Dnr SN-2016-12 Dpl 904 

Information från socialkontoret 

 Mojgan Alimadad har utsetts till biträdande socialchef. Ärendet har behand-

lats i samverkan med arbetstagarorganisationerna.  

 Vård och omsorg har flera vakanser på sjukskötersketjänster.  

 Övergripande lägesrapport från vård och omsorgs verksamhet under helg-

dagarna.  

 Korttidsenheten öppnar i slutet av februari. Uppstarten har drabbats av för-

seningar för leverans av möbler och renovering.  

 Uppgifter som sköts av staben och information om rekryteringar. 

 Uppstarten av arbetet med hemrehabilitering pågår, för närvarande arbetar 

man mycket med att tydliggöra ansvarsfördelningar mellan olika enheter. 

 IVO har fått rätt i tingsrätten gällande Linköpingsmodellen för förenklad 

biståndsbedömning vilket innebär att modellen inte kan användas. För för-

valtningens del innebär detta bland annat att man måste vara tydlig med vil-

ken hjälp man får från förvaltningen och vilka alternativ som finns, bland 

annat genom RUT-tjänster. 

 Lägesrapport gällande hur många ensamkommande barn socialförvaltningen 

har ansvar för (den 12 januari är det totalt 95 barn) och hur boendeplatser 

ordnas för alla barn, framförallt gällande att skapa ytterligare platser i egen-

regi. Ett problem är tillgången på lägenheter när barnen blir vuxna och ska 

hitta eget boende. Ärendebelastningen är mycket stor på handläggarna som 

arbetar med ensamkommande barn. En riskbedömning har gjorts utifrån  

arbetssituationen, denna kommer behandlas i samverkan.  

 Övergripande information om övriga förvaltningars arbete i frågan. 

 Överenskommelse har tecknats mellan kommunen och Migrationsverket 

gällande mottagande av ensamkommande barn, baserat på fördelningstalen 

och förhandlingar som har förts mellan tjänsteman på socialförvaltningen 

och Migrationsverket med hjälp av Länsstyrelsen. Migrationsverket kan 

placera även utöver överenskommelsen med stöd i lag. Socialnämnden har 

fått information angående hur många barn som kommer. Kommunchef har 

tecknat överenskommelse utifrån de förhandlingar som bedrivits.  

Socialchef Håkan Dahlqvist, vård och omsorgschef Mojgan Alimadad, individ- 

och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg samt verksamhetschef barn- och ung-

domssektionen IFO Jonas Karlberg föredrar ärendet.  

Arbetsutskottets förslag 2016-01-13 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2016-01-27 8 (25) 

Utdragsbestyrkande 

 Rapport från uppföljningsmöte med Skandinavisk Omsorgsservice AB som 

driver HVB för ensamkommande barn för socialförvaltningen. Det har fun-

gerat bra. Den geografiska placeringen är ett problem, man löser detta ge-

nom att skjutsa barnen till aktiviteter.  

 Lägesrapport om ensamkommande barn. Barnen är placerade enligt föl-

jande: 55 barn i HVB i egenregi, 12 barn i privata HVB, 25 barn i konsu-

lentstöttade familjehem och 6 barn i egenrekryterade familjehem. Skol-

gången har fungerat men det är svårt att rekrytera lärare för det ökade anta-

let barn. Eget boende för barnen när de blir vuxna är svårt att finna i kom-

munen. Rapport från ungdom som bott på Östero tidigare att han trivdes 

väldigt bra; samtliga som bodde där i början av verksamheten har nu arbete. 

Diskussion om bemanning på boenden och aktuella frågor. 

Socialchef Håkan Dahlqvist samt individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjö-

berg föredrar ärendet. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2016-01-27 9 (25) 

Utdragsbestyrkande 

§ 6 Dnr SN-2016-21 Dpl 006 

Socialnämndens studiedagar 2016 

Diskussion angående socialnämndens studiedag den 16 mars 2016. 

Förslag på innehåll: 

 Redovisning av undersökningen Liv och hälsa ung.  

 Information om lagar, föreskrifter, nationella riktlinjer, regionala över-

enskommelser etc.  

 Information om ÄBIC. 

 Information om LOKUS: projekt i samverkan mellan Landstinget, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Östhammars kommun. 

 Studiebesök i verksamheten. 

Arbetsutskottets förslag 2016-01-13 

Socialnämndens ledamöter lämnar förslag till områden för studiedagen. 

Socialförvaltningen får i uppdrag att utforma studiedagen utifrån förslag. 

_____ 

Socialnämndens ledamöters förslag på innehåll: 

 Redovisning av undersökningen Liv och hälsa ung med fokus på barn 

och ungas psykiska hälsa och hur vi kan arbeta med frågan i kommunen, 

bland annat genom närvårdssamarbetet. (Hela förmiddagspasset.)  

 Information om ÄBIC.  

 Information om LOKUS: projekt i samverkan mellan Landstinget, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Östhammars kommun och 

samordningsförbundet.  

 Information om samverkansgrupper inom åldergruppen 16-25 år och 

dess uppdrag. 

Förutsättningar för gemensam studiedag med HÄTÖ-kommunerna (Heby, 

Älvkarleby, Tierp och Östhammar) ska undersökas. 

Socialnämndens beslut 

Socialförvaltningen får i uppdrag att utforma studiedagen utifrån förslag. 

_____ 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2016-01-27 10 (25) 

Utdragsbestyrkande 

§ 7 Dnr SN-2015-42 Dpl 042 

Budgetuppföljning 2015 

Föreligger personalkostnader för vård och omsorg december 2015. 

Bokslutsarbetet pågår. 

Arbetsutskottets förslag 2016-01-13 

Socialnämnden tar del av redovisningen. 

_____ 

Bokslutetsarbetet pågår enligt plan. Redovisas preliminär prognos. 

Föreligger personalkostnader för vård och omsorg samt försörjningsstödskostna-

der för december 2015. 

Administrativ chef Margaretha Borgström och socialchef Håkan Dahlqvist före-

drar ärendet.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen. 

_____ 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2016-01-27 11 (25) 

Utdragsbestyrkande 

§ 8 Dnr SN-2015-398 Dpl 012 

Socialnämndens mål 2016 

Socialnämndens mål utgår från kommunfullmäktiges mål som fastställdes 

KF § 95/2015-11-10. 

Diskussion angående förslag till mål. 

Arbetsutskottets beslut 2015-12-02 

Ärendet återupptas i januari 2016. 

_____ 

Föreligger förslag till mål. Ärendet diskuteras. 

Arbetsutskottets förslag 2016-01-13 

Socialnämnden antar målen. 

_____ 

Föreligger förslag till socialnämndens mål 2016. Ärendet diskuteras. 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar målen. (Bilaga 1) 

_____ 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2016-01-27 12 (25) 

Utdragsbestyrkande 

§ 9 Dnr SN-2015-206 Dpl 041 

Budget 2016 – 2019 

Diskussion kring ärendets handläggning. 

På grund av ärendets beredning inom kommunen som helhet tas ärendet upp i 

augusti.  

Arbetsutskottets förslag 15-06-03 

Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ansökan till kommunstyrelsen för 

sysselsättningsfrämjande insatser 2015 inom arbete för utveckling av ökade 

sysselsättningsgrader och valideringsutbildning för personal inom vård och  

omsorg.  

_____ 

Redovisas budgetprocessen för kommunen. 

Socialchef Kenneth Lindholm föredrar ärendet. 

Socialnämndens beslut 15-06-17 

Socialnämnden tar del av informationen. 

Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ansökan till kommunstyrelsen för 

sysselsättningsfrämjande insatser 2015 inom arbete för utveckling av ökade 

sysselsättningsgrader och valideringsutbildning för personal inom vård och om-

sorg.  

_____ 

Föreligger förslag till Årsbudget 2016 för socialnämnden. Ärendet diskuteras. 

Investeringsbudget 2016 – 2019 behandlas i september. 

Socialchef Kenneth Lindholm föredrar ärendet. 

Arbetsutskottets förslag 15-08-12 

Socialnämnden antar preliminär Årsbudget 2016. 

_____ 

Kerstin Björck-Jansson (C) redogör för budgetprocessen. 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2016-01-27 13 (25) 

Utdragsbestyrkande 

Socialchef Kenneth Lindholm föredrar ärendet. 

Föreligger förslag till preliminär Årsbudget 2016. Ärendet diskuteras. 

Yrkande 

Susanne Lundberg (KD) yrkar på tillägg under rubrik 5 ”Verksamhetsföränd-

ringar och konsekvenser 2016”, prioriterade insatsområden 2016: Barn och 

ungas psykiska hälsa.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om tillägget ska inarbetas i yttrandet eller ej 

och finner att tillägget ska inarbetas.  

Socialnämndens beslut 15-08-26 

Socialnämnden antar preliminär Årsbudget 2016. 

_____ 

Föreligger förslag till investeringsbudget 2016 – 2019. Förslaget ses över utifrån 

om ytterligare medel behövs för tekniska lösningar.  

Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar ärendet. 

Arbetsutskottets förslag 15-09-09 

Socialnämnden antar investeringsbudget 2016 – 2019. 

_____ 

Socialnämndens beslut 2015-09-23 

Socialnämnden antar investeringsbudget 2016 – 2019. (Bilaga 6.) 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

_____ 

Redovisas möjliga åtgärder och prioriteringar utifrån de förutsättningar social-

nämnden har fått från kommunfullmäktige.  

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet. 

Arbetsutskottets förslag 2016-01-13 

Socialnämnden antar Årsbudget 2016. 

_____ 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2016-01-27 14 (25) 

Utdragsbestyrkande 

Föreligger förslag till budgetramar 2016 för socialnämnden. 

Socialchef Håkan Dahlqvist och administrativ chef Margaretha Borgström före-

drar ärendet.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar budgetramar 2016. (Bilaga 2) 

_____ 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2016-01-27 15 (25) 

Utdragsbestyrkande 

§ 10 Dnr SN-2015-5 Dpl 002 

Ändring 

Delegationsbestämmelser för socialnämndens verksamhetsområden 

Föreligger förslag till ändringar i socialnämndens delegationsbestämmelser inom 

områdena upphandling, yttranden samt placering i boendeformen stödboenden 

för ungdomar. 

Arbetsutskottets förslag 2016-01-13 

Socialnämnden antar följande förslag till ändringar i delegationsbestämmelserna: 

Ärende och kommentar Lagrum Delegat 

Upphandling av budgeterade medel till högsta 

värde av 800 000 kronor. 

Socialchef 

Upphandling som anslagstäcks av budgeterade me-

del över 800 000 kronor. 

AU 

Yttranden som på grund av ärendets innehåll kan 

bedömas utan behandling i SN. 

Socialchef 

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

placering i stödboende 

4 kap. 1 § AU 

Beslut om bistånd i form av placering av personer över 18 år kompletteras med 

placeringsformen stödboende.  

_____ 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar följande förslag till ändringar i delegationsbestäm-

melserna: 

Ärende och kommentar Lagrum Delegat 

Upphandling av budgeterade medel till högsta 

värde av 800 000 kronor. 

Socialchef 

Yttranden som på grund av ärendets innehåll 

kan bedömas utan behandling i SN. 

Socialchef 

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

placering i stödboende 

4 kap. 1 § AU 

Beslut om bistånd i form av placering av personer över 18 år kompletteras 

med placeringsformen stödboende.  

Upphandling som anslagstäcks av budgeterade medel över 800 000 kronor 

återremitteras.  

_____ 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2016-01-27 16 (25) 

Utdragsbestyrkande 

§ 11 Dnr SN-2015-403 Dpl 701 

Internkontrollplan 2016 

Diskussion angående förslag till internkontrollplan för 2016. 

Arbetsutskottets beslut 2015-12-02 

Ärendet återupptas i januari 2016. 

_____ 

Föreligger förslag till internkontrollplan för 2016. 

Arbetsutskottets förslag 2016-01-13 

Socialnämnden fastställer internkontrollplan för 2016. 

_____ 

Föreligger förslag till internkontrollplan för 2016. Ärendet diskuteras. 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer internkontrollplan för 2016. (Bilaga 3) 

_____ 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2016-01-27 17 (25) 

Utdragsbestyrkande 

§ 12 Dnr SN-2014-453 Dpl 701 

Internkontroll 2015 

Föreligger internkontroll av: 

 Insatsmätningar Gruppbostad LSS: att gällande riktlinjer och rutiner 

följs. 

 Dokumentation vid genomförande av beviljade insatser (social doku-

mentation), vård och omsorg samt boendestöd: att gällande riktlinjer och 

rutiner följs. 

Arbetsutskottets förslag 2016-01-13 

Socialnämnden godkänner internkontroll av: 

 Insatsmätningar Gruppbostad LSS 

 Dokumentation vid genomförande av beviljade insatser (social doku-

mentation) 

Socialförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att riktlinjer och rutiner gällande 

dokumentation vid genomförande av beviljade insatser följs samt att ta fram en 

handlingsplan för hur arbetet ska bedrivas långsiktigt.  

_____ 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner internkontroll av: 

 Insatsmätningar Gruppbostad LSS 

 Dokumentation vid genomförande av beviljade insatser (social 

dokumentation) 

Socialförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att riktlinjer och rutiner 

gällande dokumentation vid genomförande av beviljade insatser följs samt 

att ta fram en handlingsplan för hur arbetet ska bedrivas långsiktigt.  

_____ 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2016-01-27 18 (25) 

Utdragsbestyrkande 

§ 13 Dnr SN-2015-286 Dpl 007 

Dnr REV-2015-8 

Yttrande 

Kommunrevisionens granskning av verksamhet och handläggningsrutiner vid 

individ- och familjeomsorgen 

KPMG har genomfört en granskning av individ- och familjeomsorgen.  

Föreligger revisionsrapport, begäran om yttrande samt förslag till yttrande. 

Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet. 

Arbetsutskottets förslag 2016-01-13 

Socialnämnden antar svaret och översänder det till kommunrevisionen. 

_____ 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar svaret och översänder det till kommunrevisionen. 

(Bilaga 4)  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

_____ 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2016-01-27 19 (25) 

Utdragsbestyrkande 

§ 14 Dnr SN-2015-397 Dpl 993 

Ansökan om uppdragsstöd från Konstängens jourboende 

Ideella föreningen Konstängens jourboende har ansökt om bidrag i form av upp-

dragsstöd. Föreligger ansökan samt beslutsunderlag.  

Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet. 

Arbetsutskottets förslag 2016-01-13 

Ansökan om uppdragsstöd från Ideella föreningen Konstängens jourboende 

avseende 400 000 kr för 2016 avslås. 

_____ 

Socialnämndens beslut 

Ansökan om uppdragsstöd från Ideella föreningen Konstängens jourboende 

avseende 400 000 kr för 2016 avslås. 

_____ 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2016-01-27 20 (25) 

Utdragsbestyrkande 

§ 15 Dnr SN-2016-23 Dpl 702 

Ändrad organisation för alkoholhandläggning (inklusive all handläggning och 

tillsyn av serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria lä-

kemedel) 

I dagsläget ligger uppdraget att bedriva kommunens alkoholhandläggning på 

socialnämnden. Berörda företag har även kontakt med bygg- och miljönämnden 

i och med att företagen även säljer livsmedel. För att underlätta för företagen 

genom att minska antalet förvaltningar de behöver ha kontakt med samt för att 

effektivisera kommunens handläggning och tillsynsverksamhet föreslås alkohol-

handläggningen flyttas över till bygg- och miljönämnden. 

Beskrivning av verksamhetsområde 

Alkoholhandläggningen utgår från gällande lagstiftning, förordningar, föreskrif-

ter och allmänna råd Folkhälsomyndigheten samt kommunala riktlinjer och be-

stämmelser. I alkoholhandläggningen ingår handläggning av serveringstillstånd, 

tillsyn av serveringställen och tillsyn över försäljning av folköl, tobak och re-

ceptfria läkemedel. Även registrering av försäljare av folköl och tobak ingår 

samt att besvara remisser avseende spelautomater. 

Ansvarsområden inom socialförvaltningen 

Alkoholhandläggare: 

 Löpande utredning av inkommande ärenden enligt alkohollagen (t ex an-

söknings- och tillsynsärenden). 

 Löpande administration av inkommande anmälningar om försäljning av 

tobak, folköl och receptfria läkemedel. 

 Tillsynsbesök på kommunens restauranger enligt tillsynsplan tillsam-

mans med tillsynsinspektör (vid behov i samverkan med polis, livsme-

delsinspektör, räddningstjänst och skattemyndighet). 

 Delge resultaten från tillsynsbesök på serveringsställena genom individu-

ella tillsynsrapporter. 

 Tillsynsbesök hos aktuella försäljare av tobak/folköl/receptfria läkemedel 

enligt tillsynsplan. 

 Återkoppla resultaten från tillsynsbesök med försäljarna genom individu-

ella tillsynsrapporter. 

 Slagning i skattemyndighetens skatteregister två gånger per år (stadigva-

rande tillståndshavare). 

 Administrera restaurangrapporter. 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid

2016-01-27 21 (25) 

Utdragsbestyrkande 

 Gallra arkivet enligt gällande gallringsplan. 

 Löpande delge nämnden statistik gällande alkoholhandläggningen. 

 Delta i sammankomster med Länsstyrelsen och andra myndigheter. 

 Delta i sammankomster andra alkoholhandläggare i länet. 

 Skicka informationsbrev till tillståndshavare och försäljare (sammanlagt 

fyra brev per år). 

 Hantera remisser gällande spelautomater 

 Ansvara för hantering av prov i alkoholkunskap. 

Assistent och tillsynsinspektör: 

 Tillsynsbesök på kommunens restauranger enligt tillsynsplan tillsam-

mans med alkoholhandläggare (vid behov i samverkan med polis, livs-

medelsinspektör, räddningstjänst och skattemyndighet). 

 Tillsynsbesök hos aktuella försäljare av tobak/folköl/receptfria läkemedel 

enligt tillsynsplan. 

 Fakturering av tillsynsavgifter. 

Socialchef Håkan Dahlqvist och alkoholhandläggare Agneta Rönnkvist föredrar 

ärendet.  

Arbetsutskottets förslag 2016-01-13 

Socialnämnden föreslår att alkoholhandläggning inklusive all handläggning och 

tillsyn av serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria  

läkemedel förs över från socialnämnden till bygg- och miljönämnden från och 

med den 1 april 2016.  

Verksamheten finanserias av avgifter. Inga medel förs över från socialnämndens 

budget.  

Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

_____ 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet. Ärendet diskuteras. 

Socialnämndens förslag 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att alkoholhandläggning inklu-

sive all handläggning och tillsyn av serveringstillstånd samt försäljning av 

folköl, tobak och receptfria läkemedel förs över från socialnämnden till 

bygg- och miljönämnden från och med den 1 april 2016.  

Verksamheten finanserias av avgifter. Inga medel förs över från social-

nämndens budget.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

_____ 
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§ 16 Dnr SN-2015-381 Dpl 731 

Ytterligare demensenheter 

Föreligger underlag ”Ytterligare demensenheter – Konsekvensanalys”. 

Inventering av behov av ytterligare platser på demensboende genomfördes  

15-10-27 och den visar på åtta beslut som ej är verkställda. Besluten är fattade 

från 15-07-03 fram till sista oktober. Resultatet blir 8 personer som väntar på ett 

erbjudande om demensboende. 

Redovisas förslag på hur demensplatser ska kunna skapas i befintlig verksamhet 

Vård och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet. 

Arbetsutskottets beslut 2015-11-11 

Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa ytter-

ligare demensplatser på Olandsgården.  

_____ 

Föreligger underlag ”Ytterligare demensenheter – Olandsgården”. 

Arbetsutskottets förslag 2016-01-13 

Boendeenhet C1 konverteras under första halvåret 2016 från omvårdnadsboende 

till demensboende. 

_____ 

Vård och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet. 

Socialnämndens beslut 

Boendeenhet C1 på Olandsgården konverteras under första halvåret 2016 

från omvårdnadsboende till demensboende. 

_____ 
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§ 17 Dnr SN-2015-382 Dpl 704 

Avtalsförlängning 

Boende för ensamkommande barn 

Föreligger underlag ”Inrättande av två enheter för stödboende för ensamkom-

mande barn samt projekteringsmedgivande för ytterligare en enhet.” 

Sammanfattning 

Migrationsverkets ansvar för ensamkommande barn begränsas till att ta emot 

asylansökan, anvisa barnet till en kommun och att utreda asylskälen. Boende och 

omvårdnad är kommunernas ansvar. Om Migrationsverket bedömer att det inte 

finns skyddsskäl i det enskilda fallet och asylansökan avslås svarar man därifrån 

för återresan till hemlandet. 

Regeringen har snabbehandlat en proposition om ändring i socialtjänstlagen som 

riksdagen förväntas fatta beslut om inom kort. Lagändringen beräknas träda i 

kraft den 1 januari 2016. Lagändringen innebär att en ny form av insatser för 

barn införs, så kallat stödboende. Ändringen kommer att avsevärt förenkla  

mottagandet av ensamkommande barn. 

Av författningskommentaren framgår att stödboende endast är aktuellt då det 

inte föreligger ett vård- och behandlingsbehov hos den unge. De särskilda skäl 

som gäller för barn i åldern 16-17 år kan vara är att barnet bedöms vara moget 

och förberett för att på ett bra sätt klara av att bo och leva i eget boende/lägenhet 

och att barnet samtycker till detta. 

Tf. individ- och familjeomsorgschef Freddie Eriksson föredrar ärendet. 

Socialförvaltningen rapporterar att på grund av det akuta läget inrättas tillfälligt 

upp till ca 15 platser i nytt kommunalt HVB för ensamkommande barn. 

Arbetsutskottets förslag 15-11-11 

Socialnämnden inrättar 10 platser i stödboende för ensamkommande barn samt 

godkänner förvaltningens projektering av ytterligare 10-15 platser i stödboende. 
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Socialnämnden ställer sig bakom beslutet att tillfälligt inrätta upp till ca 15 

platser i nytt kommunalt HVB för ensamkommande barn.  

_____ 

Projektledare ensamkommande barn Freddie Eriksson föredrar ärendet. 

Socialnämndens beslut 2015-11-25 

Socialnämnden inrättar 10 platser i stödboende för ensamkommande barn samt 

godkänner förvaltningens projektering av ytterligare 10-15 platser i stödboende. 

Socialnämnden ställer sig bakom beslutet att tillfälligt inrätta upp till ca 15 

platser i nytt kommunalt HVB för ensamkommande barn.  

_____ 

Föreligger Förslag till förlängning av entreprenadavtal med Skandinavisk 

Omsorgsservice AB. 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet. 

Socialnämndens beslut 

Avtalet med Skandinavisk Omsorgsservice AB förlängs från 2016-02-01 till 

och med 2016-12-31. Avtalet kan därefter förlängas med ytterligare ett år 

efter avstämning den 30 september 2016. 

Socialchef får i uppdrag att teckna avtal utifrån ovanstående beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

_____ 
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§ 18 Dnr SN-2016-31 Dpl 904 

Rapporter 

Susanne Lundberg (KD) rapporterar från IVO-dagen den 9 november 2015 i 

Stockholm.  

Kerstin Björck-Jansson (C) och Håkan Dahlqvist rapporterar från länsdialog om 

regional stödstruktur med Regionförbundet i Uppsala län och SKL (Sveriges 

Kommuner och Landsting) den 17 december 2015.  

Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från HÄTÖ-möte den 22 januari 2016. 

Minnesanteckningar redovisas under punkten information. Även Lars Sandberg 

(S) och tjänstemän Håkan Dahlqvist, Mojgan Alimadad och Mikael Sjöberg  

deltog.  

Kerstin Björck-Jansson (C) och Håkan Dahlqvist rapporterar från bokslutssemi-

narium den 26 januari 2016. 

Ingeborg Sevastik (V) rapporterar från barnavårdsförbundet att föreningar och 

organisationer kan söka bidrag för guldkant på tillvaron. Informationshandling 

redovisas under punkten information. 

Ingeborg Sevastik (V) rapporterar från språkcaféer och nystartad verksamhet för 

de boende på evakueringsboendet som drivs av Svenska kyrkan och Missions-

kyrkan.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av rapporterna. 

_____ 




