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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2017-11-02

Plats och tid

Gemaket, 2017-11-02 17.00-17.50

Ajournering

§ 94 kl. 17.25-17.35
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Tina Teljstedt, ordförande (KD)
Kerstin Ahlin, 1:a vice ordförande (S)
Anders Åkerlind, 2:e vice ordförande
(M)
Britt-Marie Gerdin (S)
Kimmo Lindstedt (S)
Klaus Dürhagen (MP)
Ricard Koljo (C)
Björn Liljedahl (M)
Lisbeth Waern (M)
Martin Normark (L)
Anitha Nygårds (SD)

Helena Nordström (S)
Anni Ullberg (S)
Berit Brofalk (C)
Irene Eklöf (L)

Övriga deltagare

Eva Folke, socialchef, Elisabeth Rågård, tf avdelningschef, Andrea
Andersson, kanslichef

Utses att justera

Martin Normark (L)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-11-08
kl. 13.00

Paragrafer

§§ 94 - 98

Underskrifter

..................................................................
Sekreterare

Andrea Andersson
..................................................................

Ordförande

Tina Teljstedt (KD)

Justerare

Martin Normark (L)

..................................................................

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-11-02

Datum för anslags uppsättande:

2017-11-08

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

.....................................................................

Andrea Andersson

2017-11-30

2 (8)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2017-11-02

Innehållsförteckning
§ 94

Asylsökande ensamkommande barn som
fyller 18 år

3

§ 95

Revidering av delegationsförteckningen

5

§ 96

Rapporter

6

§ 97

Delegationsbeslut

7

§ 98

Anmälningar

8
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 94

2017-11-02

Asylsökande ensamkommande barn
som fyller 18 år
Dnr SN 17/0143

Beslut
Socialnämnden beslutar att asylsökande ensamkommande barn som fyller 18 år
och inte har fått förstabeslut i sitt asylärende ges möjlighet att stanna kvar på
sitt boende tills de har fått beslut i asylärendet. Förslaget gäller de ungdomar
som är anvisade till kommunen. Beslutet är tidsbegränsat till 2018-06-30.
__________

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att asylsökande ensamkommande barn som fyller 18 år
och inte har fått beslut i sitt asylärende ges möjlighet att stanna kvar på sitt
boende tills de har fått beslut i asylärendet. Förslaget gäller de ungdomar som
är anvisade till kommunen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Normark (L), Anders Åkerlind (M), Björn Liljedal (M) och Lisbeth
Waern (M) föreslår att ärendet återremitteras för att kompletteras med en bättre
ekonomisk kalkyl.
Martin Normark (L), Anders Åkerlind (M), Björn Liljedal (M) och Lisbeth
Waern (M) föreslår att Socialnämnden beslutar att asylsökande
ensamkommande barn som fyller 18 år och inte har fått första beslut i sitt
asylärende ges möjlighet att stanna kvar på sitt boende tills de har fått beslut i
asylärendet. Förslaget gäller de ungdomar som är anvisade till kommunen.
Beslutet är tidsbegränsat till 2018-06-30.

Sammanfattning
Enligt gällande lagstiftning är ensamkommande asylsökande barn som fyller
18 år är att se som vuxna asylsökande. Staten har det huvudsakliga ansvaret för
mottagandet av denna grupp. Kommunen får inte ge bistånd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, SoL, för sådana förmåner som kan ges enligt lagen om
mottagande av asylsökande, LMA (1 § andra stycket LMA). För att en person
ska ha rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL krävs också att behovet inte kan
tillgodoses på annat sätt, till exempel genom en annan huvudman.
Regeringen har beslutat om att ge kommunerna ett tillfälligt kommunbidrag
2017 och 2018 för att möjliggöra för kommuner att låta ensamkommande,
asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo kvar i kommunen.
Ärendet gäller förslag till hur socialkontoret ska handlägga de asylsökande
ensamkommande barn som fyller 18 år och som ännu inte fått beslut i sitt
asylärende.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-11-02

Fortsättning § 94
Förslag till beslut innebär att de ungdomar som fyller 18 år innan de har fått
förstabeslut i sitt asylärende ges möjlighet att stanna kvar i sitt boende tills de
får förstabeslut i asylärendet. För ungdomarna innebär det att de inte behöver
flytta från kommunen och kan gå kvar i skolan.
Ändring behöver göras i delegationsförteckningen. Ändringen innebär att
enhetschef för barn och ungdom har beslutanderätt enligt SoL 4:2 § för
asylsökande ensamkommande som fyller 18 år och inte har fått beslut i sitt
asylärende.

Beslutsunderlag
•

Utredning den 19 oktober 2017

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2017

Beslutsgång 1
Ordförande ställer frågan till Socialnämnden om ärendet ska avgöras idag och
finner att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång 2
Ordförande ställer frågan till om Socialnämnden kan beslut enligt Martin
Normark (L), Anders Åkerlind (M), Björn Liljedal (M) och Lisbeth Waern (M)
förslag. Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt Martin Normark
(L), Anders Åkerlind (M), Björn Liljedal (M) och Lisbeth Waern (M) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 95

2017-11-02

Revidering av delegationsförteckningen
Dnr SN 17/0058

Beslut
Socialnämnden beslutar att ändra i delegationsförteckningen så att enhetschef
på myndighetsenheten har beslutanderätt enligt SoL 4:2 § att bevilja bistånd till
asylsökande ensamkommande som har fyllt 18 år och som Upplands-Bro
kommun har ansvar för enligt anvisning från Migrationsverket, som ännu inte
har fått förstabeslut i asylprocessen.
__________

Sammanfattning
I och med förslaget om att asylsökande ensamkommande ungdomar som har
fyllt 18 år ska kunna få bistånd enligt Socialtjänstlagen krävs ett tillägg i
delegationsförteckningen.

Beslutsunderlag
•

Justerandes sign

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 96

2017-11-02

Rapporter

Socialchefens rapport
•
•

Justerandes sign

Platsbesök på Hagtorp
Information angående hälso-och sjukvårdsenheten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 97

Justerandes sign

2017-11-02

Delegationsbeslut

1.

Tillförordnad kontorschef 2017-10-13 -- 2017-10-15

2.

Tillförordnad kontorschef 2017-10-16

3.

Tilldelningsbeslut samordnad upphandling behandlingshem, boende och
öppenvård till vuxna missbrukare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 98

Justerandes sign

2017-11-02

Anmälningar

1.

Meddelande om inspektion, 8.5-35676/2017-1

2.

Kommunfullmäktiges beslut § 138 - Val av ny ersättare i Socialnämnden
efter Josephine-Charlotte Halvarsson (MP)

3.

Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård, september
2017

4.

Dom i mål 1270-17, rörande särskild avgift enligt LSS till vissa
funktionshindrade

Utdragsbestyrkande
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