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Mitt första möte med socialnämnden inleddes med ett luciatåg och fika och efter mötet åkte vi till ett 

HVB-hem vid Campus och åt lunch. Det var samtidigt ett studiebesök, åtminstone för mig som aldrig varit 

på ett HVB-hem tidigare. Måste erkänna att det kändes lite coolt att se mitt namn på en skylt med 

partiets logga. Politiken blev liksom ännu mer på riktigt. 

Vi tog bara två beslut. Ett individärende, hemligstämplat såklart, och att lägga massa information om 

ändrade regler, delårsrapport mm till handlingarna. 

När jag läste igenom handlingarna inför mötet väcktes både frågor och idéer som jag skrivit ner och 

tänkte att jag ska ta upp i Kommunala gruppen vid tillfälle. 

Avgående ordförande Ingrid Landin (MP) sammanfattade vad Socialnämnden jobbat med 

mandatperioden 2014-2018, här kommer lite exempel:  

• 68 serveringstillstånd  

• 23 tillsynsärenden  

• 40 talan om behov av särskild vårdnadshavare  

• Godkännande av jourhem/familjehem, bistånd, LVU, LVM, skyddade boenden mm  

• Genomföra okonventionella metoder vid rekrytering - anställa socialassistenter, annonsera 

exempelvis via Facebook  

• Inrättande av praktikplatser  

• Inrättande av avdelning inom socialkontoret boende för ensamkommande barn  

• Bostäder (Tips! Upplands Väsby har jättebra ägardirektiv)  

• Sociala investeringar  

• Barnen först! 

• Nysättra boende för ensamkommande 2015 

• Evakueringsboende Närtuna 2016  

• Sommarjobbsgaranti  

• Mer jämställt försörjningsstöd  

• Låta ensamkommande och de som skrivs upp i ålder som fyller 18 stanna  

• Samordningsförbundet  

• Grindstugans café  

• Föreläsning om att öka barntid/kundtid -> motion om socionom i förskolan 

• Roslagsblomman  

• Digitaliserat försörjningsstöd  

• Alkomätning via telefon Previc (TripleA) - väldigt uppskattat av brukarna 

• Nya lokaler för Resurspoolen  

• Nya lokaler för öppenvården, beroende har en sammanhållen vårdkedja  

• Utbildning om Mäns våld mot kvinnor, Våld i nära relation  

• Utökat bidrag till kvinnojouren  

• Öppen förskola för nyanlända i Älmsta 

• Mottagande av nyanlända 

• Kraftsamling kring ekb  

• HBTQ-certifiering av Öppenvården och familjerätten  

• Extratjänster  



• Samverkansprocess med KSON  

• Förkortad arbetstid socialkontoret  

Utmaningar inför den här mandatperioden: 

• Psykisk hälsa hos barn och unga  

• Missbruk  

• Bostäder  

• Integration/etablering  

Hon avslutade med en känga till gamla oppositionen om att det skrivits få och dåliga motioner. De 

svarade med att de varit aktivare än oppositionen innan. Jag tänker att det ska vi väl kunna åtgärda. 
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