
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2018-09-27 1 (21) 
Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, kl. 13.15-16.00 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 Beslutande Mariette Sjölund (S) ordförande 

Ingvor Regnemer (S) 
 

 Karin Enedahl (S) § 74-76  
 Lennart Ahlström (S)  
 Andreas Almquist (MP)  
 Christer Hansson (V)  
 Håkan Freijd (M)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Kirsten Lysgaard (SD)  
 Barbara Kabacinski Hallström (L)   
 Harriet Berggren (S)  
 Rolf Korsbäck (S) §§ 77-91  
   
 Övriga deltagande Ersättare: Niklas Norling (S) ej § 74-76, Anita Westin-Brodd (M) ej § 74-76, 

Karin Enedahl (S) ej § 74-76, samt sekreterare Kristin Karlsson, 
förvaltningschef Lillemor Quist §§ 77-91, områdescheferna Maria Pomberg, 
Anna Sundin, Hanna Wannberg och Monika Lethonen § 77, övriga deltagare se 
§ 78. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Lennart Ahlström (S) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 28 september 2018 klockan 11:30 
 Underskrifter  Paragrafer 74-91 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Mariette Sjölund (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Lennart Ahlström (S) 
  
 

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 74-91 
  
Sammanträdesdatum 2018-09-27 
  
Anslaget uppsättes 2018-09-28 

 
Anslaget nedtages 2018-10-20 

                      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson  

 Utdragsbestyrkande 
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SN § 74 
 
Dagersättning enligt Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige (LMA) 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 75 
 
Dagersättning enligt Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige (LMA) 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 76 
 
Dagersättning enligt Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige (LMA) 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 77 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 88/18 
 
Förvaltningschefen informerar bland annat om: 
 

• Hemtjänsten ska flytta till nya lokaler i oktober 2018. 
• Rekrytering av enhetschef för hemtjänsten. 
• Hemtjänst/trygg hemgång 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 78 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
 
§§ 74-76, 79 – enhetschef Malin Rådberg 
 
§§ 80-81 – områdescheferna Anna Sundin, Monika Selin, Monica Lethonen, 
Maria Pomberg, Hanna Wannberg, controllers Natasha Arborelius och Ann-
Sofie Eriksson, biträdande socialchef Jari Heikkinen, socialchef Lillemor Quist. 
 
§§ 86-87 – biträdande socialchef Jari Heikkinen 
 
§ 89 – områdeschef Anna Sundin 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 79 
 
Ersättning till familjehem för förlorad arbetsinkomst för deltagande i 
socialstyrelsens utbildning ” Ett hem att växa i”     
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 31 augusti 2018 bland annat att 
”Kommunen är skyldig att erbjuda familjehem utbildning. Socialstyrelsen har 
tagit fram utbildningen ”Ett hem att växa i”, som används nationellt. 
Utbildningen omfattar sammanlagt 24 timmar. Familjehemsvården i 
Hallstahammars kommun kommer i samarbete med Surahammars kommun att 
starta en första omgång av utbildningen i november 2018. Utbildningen kommer 
att förläggas under fyra vardagar. Som i ett led i att underlätta för 
familjehemmen att delta i utbildningen och därmed öka deltagandet vill 
kommunens familjehemsvård ersätta familjehemmen för förlorad arbetsinkomst. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018 § 248. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att familjehem har rätt att få ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst för max 
24 timmar för att delta på socialstyrelsens utbildning ”Ett hem att växa i” 
anordnad av Hallstahammars kommun. 
                
 
_______ 
Exp till: Individ- och familjeomsorgen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 80 
 
Resultatprognos per augusti 2018 för socialnämnden   Dnr 134/18 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013 § 170 bl a att gemensam 
uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista april och 
per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett delårsrapport 
medan aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos. 
 
Förvaltningen har tagit fram resultatprognos för augusti 2018. I sammanfatt-
ningen anförs bland annat att: ”2018 års andra prognos för socialnämnden visar 
på ett överskott på 3 580 tkr. Resultatet visar dock inte fullt ut verksamheternas 
verkliga kostnader primärt på grund av att utfallet (intäkten) från 2016 års 
flyktingmottagande som för 2018 är ovanligt gynnsam samt statsbidrag inom 
äldreomsorgen. Detta i kombination med nämndens pågående 
kostnadsanpassningar och gynnsamma statsbidrag inom vissa verksamheter gör 
att socialnämnden balanserar totalt sett 2018. Socialnämndens pågående 
kostnadsminskningsprogram (nr 2) som antogs under 2017 är en förutsättning för 
en fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling. Socialnämndens verksamheter har 
inför kommande år obalanser som behöver adresseras i kommande 
budgetdiskussioner. Denna prognos bygger också på att nuvarande omfattning 
och inriktning bibehålls. Prognosen är fortsatt känslig för nya och 
kostnadsdrivande vägval.”  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018 § 252. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna socialnämndens resultatprognos per augusti 2018 och överlämna 
den till kommunstyrelsen. 
 
 
 
_______ 
 
Exp till: Controllers 
               Socialchef 
               Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 81 
 
Förutsättningar för socialnämndens mål och budget 2019-2021   Dnr 250/18 
 
Socialförvaltningen har i skrivelse den 14 september 2019 upprättat behov de ser 
i mål och budget för perioden 2019-2021.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 18 september 2018 § 253 att överlämna ärendet till 
socialnämnden utan eget förslag. 
 
Christer Hansson (V) yrkar att inför mål och budget 2019-2021 prioritera enligt 
en till ärendet hörande bilaga och överlämna prioriteringarna till 
kommunstyrelsen. 
 
Håkan Freijd (M) yrkar avslag på Christer Hanssons (V) yrkande. 
Tommy Emterby (KD), Barbara Kabacinski Hallström (L) och Kirsten Lysgaard 
(SD) bifaller Håkan Freijds (M) yrkande.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Christer 
Hanssons (V) yrkande och avslag på Håkan Freijds (M) yrkande. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att inför mål och budget 2019-2021 prioritera i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga samt överlämna prioriteringarna till kommunstyrelsen. 
 
Håkan Freijd (M), Tommy Emterby (KD), Barbara Kabacinski Hallström (L) 
och Kirsten Lysgaard (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
_______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
               Socialchef 
               Controller 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 82 
 
Organisatorisk flytt av alkoholhandläggare   Dnr 241/18 
 
Alkoholhandläggaren i Hallstahammars kommun tillhör idag socialnämnden och 
utövar sitt uppdrag i socialförvaltningen. Tjänsten är fördelad med 50 % för 
Hallstahammars del och 50 % i Fagerstas kommun, dock är handläggaren 
anställd i Hallstahammars kommun.  
 
I förvaltningens skrivelse den 10 september 2018 anförs att alkoholhandläggaren 
har ett större samröre med bygg- och miljöförvaltningens handläggare, i 
huvudsak de som arbetar med livsmedelstillsyn. Handläggarna arbetar idag nära 
varandra och har stor nytta av varandras kunskaper och erfarenheter, tillsyner 
görs tillsammans för att hjälpa och stötta varandra. En flytt skulle också innebära 
bättre service till sökande då hela kompetensen blir samlad på en förvaltning I 
huvudsak är alkoholhandläggaruppdraget en myndighetsutövning och övrig 
myndighetsutövning gällande tillstånd av olika slag ligger i huvudsak hos bygg- 
och miljöförvaltningen.  
 
En diskussion har förts mellan förvaltningscheferna i de två förvaltningarna och 
vi har en gemensam syn på att det skulle skapa mervärde att byta 
förvaltningstillhörighet för alkoholhandläggaren.” 
 
De föreslagna förändringarna kräver vissa justeringar av befintliga reglementen 
för bygg- och miljönämnden och socialnämnden. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018 § 254. 
 
Socialnämnden beslutar under förutsättning av bygg- och miljönämndens 
beslut 
 
att fr o m den1 januari 2019 överföra tjänsten alkoholhandläggare från 
socialförvaltningen till bygg- och miljöförvaltningen, samt 
 
att överföra ekonomiska resurser från socialnämnden till bygg- och 
miljöförvaltningen för tjänsten alkoholhandläggare.  
  
 
_______ 
Exp till:  Bygg- och miljönämnden 
                Områdeschef IFO 
                Socialchef 
                Alkoholhandläggare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 83 
 
Nytt reglemente för socialnämnden – fr om 1 januari 2019   Dnr 248/18 
 
Ett nytt förslag på reglemente har upprättas för socialnämnden med anledning av 
att alkoholhandläggaren flyttar från socialförvaltningen till bygg- och 
miljöförvaltningen. Ur socialnämndens reglemente utgår punkterna 6, 7 och 8, 
samt delen som gäller yttranden i frågor kring tillstånd spel och lotterier i punkt 
13 under § 2. 
 

6. tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen,  
 

7. att svara för lokal tillsyn över efterlevnaden av åldersgränser för inköp av 
tobak enligt tobakslagen, 

 
8. att svara för efterlevnad av lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare,  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018 § 255. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta under förutsättning av bygg och 
miljönämndens beslut 
 
att med upphävande av sitt beslut den 18 juni 2018 § 88 anta nytt reglemente för 
socialnämnden enligt en till ärendet hörande bilaga fr om 1 jan 2019. 
 
att under förutsättning av kommunstyrelsens beslut ovan anta riktlinjer för 
tillfälligt föreningsbidrag avseende ensamkommande som fyller 18 år under 
pågående asylprocess i Hallstahammars kommun enligt en till ärendet hörande 
bilaga, samt 
 
att om det finns behov av ytterligare medel får arbetsutskottet besluta om att 
hemställa hos kommunstyrelsen om ytterligare medel från kommunstyrelsen 
gällande statsbidrag för Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga 
asylsökande med flera, 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 84 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-
omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag 
(2001:453) kvartal 1-2 år 2018   Dnr 221/18 
 
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 
socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när social-
nämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom individ- 
och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapportering ska 
ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  
 
Enhetschef inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning. Under kvartal 
1 fanns två ej verkställda gynnande beslut och under kvartal 2 fanns inga ej 
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.  
 
Områdeschef för individ och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning 
för kvartal 1 och två år 2018. Rapporten visar att det finns två stycken gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom IFO.    
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018 § 256. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera redovisningarna av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlag (2001:453), kvartal 1-2 år 2018 som en anmälan, samt  
 
att överlämna redovisningarna till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
 
_______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
                Revisorer 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 85 
 
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1-2 år 2018 
Dnr 249/18 
 
Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS 
skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldig-
heten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på 
nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske en gång i 
kvartalet kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.  
 
Områdeschef för LSS/Bemanning har sammanställt en redovisning för kvartal 1 
och 2. Rapporten visar att det vid dessa tidpunkter inte fanns några gynnande 
beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018 § 257. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera redovisningarna av ej verkställda beslut enligt 9 § lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 1-2 år 2018 som en 
anmälan, samt  
 
att överlämna redovisningarna till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
                Revisorer 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 86 
 
Detaljplan Knektbacken 3, Dp. 225 – samråd     Dnr 218/18 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Knektbacken till bland 
annat socialnämnden för yttrande. Yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast den 24 september.  
 
Ett nytt resecentrum planeras vid nuvarande järnvägsstationen i Hallstahammar. 
Resecentrumet ska samlokalisera buss och tåg för att ge goda förutsättningar att 
resa med kollektivtrafiken, inom som utom kommunen. För att de regionala 
bussarna ska kunna färdas enkelt och trafiksäkert behöver en ny bussgata 
anläggas mellan Brinkvägen och Knektbacken-vägen. I gällande detaljplan är det 
inte möjligt och därför blir syftet med denna detaljplan att en bussgata ska kunna 
anläggas. Samtidigt regleras detaljplanen så att en gång- och cykelväg ska kunna 
anläggas i anslutning till bussgatan. 
 
Planförslaget omfattar ett förslag för ny detaljplan för Knektbacken och omfattar 
del av fastigheten Eldsboda 1:286. Idag är marken i huvudsak planlagd för park.  
 
Planen är ute på samråd under tiden den 22 augusti 2018 till den 24 september 
2018.  
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 22 augusti 2018 att de inte har något att 
erinra mot detaljplan för Knektbacken 3. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018 § 258. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uttala att de inte har något att erinra mot detaljplan för Knektbacken 3.  
 
 
 
_______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
                Biträdande socialchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 87 
 
Detaljplan Sörstafors III, Dp. 223 – samråd   Dnr 214/18 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Sörstafors till bland 
annat socialnämnden för yttrande. Yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast den 24 september.  
 
Planförslaget omfattar förslag för nya småhustomter i Sörstafors. Den tidigare 
fotbollsplanen med tillhörande grusparkering görs om till ca 13 småhustomter. 
Två bostadsfastigheter skapas också vid korsningen S. Idrottsvägen/Tallvägen. 
Man passar även på att anpassa detaljplanen efter dagens förhållanden för de 
befintliga bostadsfastigheterna inom planområdet. 
 
Planen är ute på samråd under tiden den 22 augusti 2018 till den 24 september 
2018.  
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 22 augusti 2018 att de inte 
har något att erinra mot detaljplan för Sörstafors III. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018 § 259. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uttala att de inte har något att erinra mot detaljplan för Sörstafors. 
 
 
_______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
                Biträdande socialchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 88 
 
Ansökan om tillfälligt föreningsbidrag inom social verksamhet för insatser 
för ensamkommande som hunnit fylla 18 år   Dnr 246/18 
 
Regeringen har beslutat om att ge kommuner ett tillfälligt kommunbidrag om 
totalt 195 miljoner kronor år 2018. Pengarna är avsedda som ett stöd till 
kommunerna för att möjliggöra för de ensamkommande barn som hinner fylla 18 
år eller  
åldersuppskrivs under pågående asylprocess, att bo kvar i kommunen. Det är upp 
till varje kommun att avgöra hur det tillfälliga bidraget ska användas.  
 
Därför beslutade socialnämnden i augusti att inrättas ett tillfälligt 
föreningsbidrag avseende ensamkommande som fyller 18 år under pågående 
asylprocess i Hallstahammars kommun. Detta föreningsbidrag finns endast så 
länge som kommunen erhåller särskilt statsbidrag för ändamålet.  Socialnämnden 
beslutade den 30 augusti § 72 bland annat att hos kommunstyrelsen hemställa om 
100 000 kronor från kommunsens stadsbidrag Tillfälligt kommunstöd för 
ensamkommande unga asylsökande med flera. 
 
Den 13 september inkom en ansökan från Ideellt Asylstöd i Hallstahammar om 
bidrag med anledning av detta tillfälliga föreningsbidrag. Föreningen ansöker om 
bidrag på 100 000 kr. Enligt antagna riktlinjer kan nämnden betala ut 50 000 
kronor per ansökan. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 13 september 2018: ”Föreningen 
uppfyller alla de stipulerade förutsättningarna/kraven för att få söka bidraget 
enligt de antagna riktlinjerna. Användning av erhållet (om socialnämnden så 
beslutar) bidrag ska redovisas till kommunen genom att föreningen skickar in 
årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse och årsredovisning, samt en 
redovisning över vad bidraget har använts till. Redovisningen ska vara 
Hallstahammar kommun tillhanda senast 31 mars år 2019.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018 § 260. 
 
Socialnämnden beslutar under förutsättning av kommunstyrelsens beslut 
 
att bevilja föreningen Ideellt Asylstöd i Hallstahammar 50 000 kronor i tillfälligt 
föreningsbidrag, redovisning av föreningsbidraget ska vara Hallstahammars 
kommun tillhanda senast den 31 mars 2019 tillsammans med reviderad 
årsredovisning. 
 
_______ 
Exp till:  Biträdande socialchef 
                Sökanden 
                Controller 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 89 
 
Organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen – avveckling 
av Sirius HVH och utökning av stödboendeverksamhet inom vuxen/stöd 
Dnr 252/18 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 14 september 2018 bland annat att 
boendet Sirius är idag ett så kallat HVB (hem för vård och boende) för 
ensamkommande flyktingbarn. Ungdomarna bor på Sirius för att de kommit till 
Sverige som flyktingar utan vårdnadshavare. Det är kommunens ansvar att ordna 
boende och omsorg för dem. På Sirius bor ungdomarna två och två i egna 
lägenheter. Personalen finns i en lokal på nedre plan där också 
gemensamhetsutrymmen finns. Trots att boendet kategoriseras som ett hem för 
vård och boende (HVB) bedrivs inte någon vård på boendet. De ungdomar som 
bor där har inte något vårdbehov. På Sirius bor idag 18 ungdomar. Samtliga av 
dem kommer att vara över 18 år efter november 2018. De har alla varit i Sverige 
i flera år och har under sin tid på Sirius haft egenhushåll som innebär att de har 
egen ekonomi och sköter alla sina inköp av såväl kläder, hygienartiklar som mat 
samt själva sköter städning och tvätt. Sirius bemannas dygnet runt. 
 
Stödboende infördes som ny placeringsform för barn och unga den 1 januari 
2016 av Socialstyrelsen för att det behövdes fler placeringsalternativ, särskilt för 
en mindre ingripande insats för barn och unga. Stödboende är en placeringsform 
för barn och unga i åldern 16-20 år som bedöms kunna bo i eget boende med 
anpassat stöd och som inte behöver sådana vård- och behandlingsinsatser som 
motiverar en placering i hem för vård eller boende (HVB). Det huvudsakliga 
syftet med stödboende är att, under trygga former, träna och förbereda barnet 
eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv. Vid ett stödboende finns 
inga krav på bemanning nattetid. 
 
Eftersom det inte finns något vårdbehov hos de ungdomar som bor på Sirius hem 
för vård och boende, avser nämnden att omvandla Sirius till ett stödboende. Inom 
område individ- och familjeomsorg finns idag stödboendet Gula Villan som 
bemannas dygnet runt. Gula Villan är ett stödboende för personer på väg ur sitt 
missbruk. 
 
Förslaget till organisationsförändring inom Individ- och familjeomsorgen 
innebär att Sirius hem för vård och boende avvecklas. De ungdomar som idag 
bor på Sirius behöver erbjudas ett stödboende. Nämnden avser föreslå att Sirius 
blir ett stödboende gemensamt organiserat med Gula Villans stödboende. 
Stödboendena kommer att finnas kvar som två separata fysiska byggnader, men 
verksamheten kommer att utföras av den personalgrupp som finns på Gula Villan 
idag och ledas av chefen för enheten vuxen/stöd. Det finns inte behov av 
personal på plats dygnet runt på Sirius stödboende.  
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Forts SN § 89 
 
Eftersom stödboendet Sirius har gemensam personalgrupp med Gula Villan som 
har bemanning dygnet runt, kommer dock personal att finnas att tillgå för båda 
boendena dygnet runt även de tider som Sirius inte har personal på plats. För att 
klara utökning i uppdraget för enheten vuxen/stöd utökas personalgruppen med 
2,0 årsarbetare boendestödjare. Organisationsförändringen innebär att 
verksamheten effektiviseras ekonomiskt och personellt. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018 § 261. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att Sirius hem för vård och boende (HVB) avvecklas vid årsskiftet 2018/2019, 
samt 
 
att enheten vuxen/stöd, Gula Villan, utökas med stödboendet Sirius vid årsskiftet 
2018/2019, stödboendena har gemensam personalgrupp och gemensam chef 
samt att enheten utökas med 2,0 årsarbetare boendestödjare. 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Socialchef 
                Controller 
                Områdeschef IFO 
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SN § 90 
 
Delegationsordning för socialnämnden f o m 1 oktober 2018    Dnr 253/18 
 
Socialnämnden beslutade den 24 maj 2018 § 52 om ny delegationsordning för 
socialnämnden. 
 
I nu föreliggande förslag föreslås att enhetschef, IFO, ska få besluta om 
ersättning till familjehem för styrkt förlorad arbetsinkomst upp till 24 timmar för 
deltagande i utbildning. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Mariette Sjölund (S) yrkar att socialnämndens ska upphäva sitt senaste beslut 
gällande delegationsordning samt fastställa ett nytt förslag till delegationsordning 
från och med den 1 oktober 2018 enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 
erinra samtliga personer som är upptagna i förteckningen om skyldigheten att 
anmäla delegationsbesluten till socialnämnden. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Mariette Sjölunds (S) yrkande 
 
att med upphävande av sitt beslut den 24 maj 2017 § 53 och fr o m den1 oktober 
2018 fastställa delegering av beslutanderätt för socialnämnden del 1 allmän del 
och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till socialnämnden. 
 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Reglementspärm 
               Samtliga personer upptagna i förteckningen 
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SN § 91 
 
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut  
 
Följande anmälningar noteras: 
  
− Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-09-27 
− Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-09-27 
− Arbetsutskottets protokoll daterade 2018-09-04 och 2018-09-18 
−  
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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