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HÅBO 
KOMMUN 

. Datum , 
'2013-03-25 ' 

Kommunfullmäktige 

KF§4', . "KS 2011/175 

Redovisning av berett medborgatförslag om att soclal.n'ämnden 
ska ta sitt ansvar för förvaltningens delegations beslut i sociala 
ärenden 

Fullmäktige överlämnade 20 11-11-07, § 126, följande,förslagtillko:nrinun
styrelsen" fOr berednIDg: Förslaget redoVisas i sin helhet: "I strävan av att· , 
stärka medborgarens rätt i samhället vill författaren till förslaget att politiken 
tar sitt ansvar och offentliggör sin position" när medborgarna är i uppenbar 
fara för liv och hälsa. 

Förslag' 
, , 

Ändra i.socialnäm.:i:ldems·delegationsordning så att politiken i sista hand ska 
ta sitt ansvar när medborgarna behöver hjälp av samhället. Social1jänsten 
följer sina regler, som i vissa fall karileda till att medborgarens liv och hälsa 
är i fara. ' 

I samband med fullmäktiges sammanträde, kompletterar förslagsställarim 
sitt förslag, enligt följande, i sin he:\het "Två händelser på kort tid att an
märka på i Håb,os socia11jänst, där politiken varit totalt frånvarande. 

Äldre sjuk kvinna 79 år utan barn och nära anhöriga är i behov av god man 
som kommunen bara ?Lvvisar och hänvisar till socialtjänstlagen, med bara ett 
telefonsamtal som uridersölming~ . 

Vräkning av hel familj som lcoinmit på elconomislct obestånd p.g.a. sjukdom. 

Nå.got fel i mtinema måste det finnas på soCialkontoret i Bålsta när gamla 
sjuka människor utan barn som är i behov av hjälp, inte får det och där mo
tiveringen alltid är att de följ er bara socialt j änstla:gen och är inte tillåten att 
ingripa. Därför min motion att politiken måste ställa upp och antingen för
svara socialförvaltningens handlande eller se till att reglerna/rutinerna änd: 
ras så att de passar al\a människor i behov av hJälp." . 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-10-19. 
Komplettering av niedborgarförlag, 2011-11-04 
Tjänsteslaivelse 2012-11-08 
Arbetsutskottets förslag till beslut 201l-0l-22. § 8 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2613-02-04, § 10. 

Kommunkansliets och s(mialföivaltning~ns yttrande öv~r medb~:rgatförsla~· . 
get: . .' 

Socialnämnderis ~erksamh~t 'b~äriys in6~r~eri:fö~ 'gällruid~ rättigh~tsl~- . 
stiftriing; precis som fötslag~ställa,.:en .I~onstater?r. Nämnden.S beslutanderätt ::, ': 
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KS 2011/175 

om bidrag eller åtgärder för behovssökande är i viss utsträckning överläm
nad till tjä:nSt<?m,än genom' delegering från nämnden; Besluten återrapporte-. 
ras till nämnden. som därigenom har insyn över 'att besluten fattas dels inom 
de ramar som nämnden fastställt och dels i enlighet med gällande lagstift
ning. Nämnden kan alltid återkalla en delegation från en politiker eller tjäns
teman om näIimden bedömer att skäl ror detta föreligger .. 

. . 
Beslut som fattaS v.ia delegation eller av nämnden; kan överprövas av dom- . 
stol som kan ändra besluten till den sökandens fördel. Synpunkter och an
mälningar gällande nämndens verks8mhet och beslut, kan göras till Social
styrelsen som är verksamhetens tillsyr$.gsmync1ighet. Nämndens verksam
het och beslutsfattande är även föremål för granskning av fullmäktiges revi
sorer och J:l]f}dia 

Förslagsställaren forslag om att "politiker måste ställa upp och försvarå so
cialförvaltningens handlan~e", är normalt inte förenligt med gällande 'sekre
tessbestämmelser som förhindrar politiker och tjänstemän att kommentera 
enskilda fall offentligt. 

Mot bakgrund av de nämnda möjligheterna för tillsyn och kontroll av soci- . 
alnämndens beslutsfattande och verksamhet, både via andra myndigheter 
och press med mera, bedömer både kommunstyrelsens förvaltning och soci
alnämndens förvaltnllg, att det Inte föreligger någon grund för att bifalla det. 
redovisade förslaget. Förvaltningarna roreslår att medborgarförslaget avslås . 

. Koinmunstyrelsen tillstyrker förvaltningåmas yttrande och föreslår att för~ 
slaget avslås.. . 

Kommunfullmälctiges behandlig av ärendet: 

Yrkl31lde 
Socialnämndens ordförande yrkar bifall till styrelsens förslag till beslut och 
nämner att nämndens rutiner vid befarade vrälmingar är att skicka ett brev 
till samtliga som riskerar avhysning med ett erbjudande om en lcont8k.t med 
socialt j änsten. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till förvaltningarnas gemensamma 
yttrade, att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsexpedierlrig 
. Förslågsställaren .'. '~' 
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