
 

 

 KALLELSE 
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Ledamöter Ersättare 

Bo Johnson (M) 

Gunilla Gustavsson (S) 

Farid Chibout (Båp) 

Britt-Marie Dväring (S) 

Jan Sundling (M) 

Socialnämnden kallas till sammanträde 

Tid tisdagen den 11 december 2018, kl. 14:00 

Förmöten från kl. 13.00 

Plats Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

Mötets öppnande 

1. Upprop 

2. Val av justerare Farid Chibout 

3. Tid för justering Tisdag 18 december, kl. 16:00 

4. Anmälan av övriga frågor 

Ärenden 

5.  
Tillsyn av Bålsta kök och bar - omedelbar justering 

Dnr 2018/00031  

Företräde av alkoholhandläggare Risto Hurskainen 

 

6.  
Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd och tillsyn för alko-

holservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i 

Håbo kommun  

Dnr 2018/00048  

Företräde av alkoholhandläggare Risto Hurskainen & ekonom Karin Johansson 

 

7.  
Månadsuppföljning oktober 2018 

Dnr 2018/00023  

 

8.  
Budget och mål 2019, internbudget, investeringsbudget, ramar, mål, plan 2020-

2021 

Dnr 2018/00011  

 

9.  
Remiss, Program för uppföljning och insyn av privata utförare 

Dnr 2018/00047  
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10.  
Fördelning inom riksnorm för försörjningsstöd 2019 

Dnr 2018/00071  

 

11.  
Delegationsförteckning för socialnämnden 2019 

Dnr 2018/00072  

 

12.  
Redovisning av delegationsbeslut och anmälningsärenden, 2018 

Dnr 2018/00003  

 

13.  
Förvaltningen informerar år 2018 

Dnr 2018/00001  

 

 

  

 

Ordförande 

Bo Johnson (M) 
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 2018-10-26 SN 2018/00031 nr 31674 

Socialförvaltningen 
Kultur och Livsmiljö 
Risto Hurskainen, Alkoholhandläggare 
 0171-525 20  
risto.hurskainen@habo.se 

 

Återkallelse av serveringstillstånd, Pelivan Restaurang AB/ 
Bålsta Kök och Bar 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar återkalla serveringstillståndet för Pelivan 

Restaurang AB. 

2. Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad     

Sammanfattning 

Pelivan Restaurang AB hade en skatteskuld hos Kronofogden om 207 079 

kronor som betalades till fullo 11 juli 2018. Skulden reglerades först efter att 

Håbo kommun inlett sin utredning. Antalet betalningsuppmaningar från 

Skattemyndigheten till Pelivan Restaurang AB uppgick för perioden maj 

2017 till juni 2018 till 10 stycken. Den som missköter sina ekonomiska 

åtaganden gentemot det allmänna anses inte vara lämplig att ha serverings-

tillstånd. Som exempel på sådan misskötsamhet kan nämnas misskötta 

skatte- och avgiftsbetalningar. Dessutom pekar propositionen kring 

alkohollagen på det oriktiga i att ekonomiskt misskötsamma tillståndshavare 

kan på ett otillbörligt sätt skaffa sig konkurrensfördelar och göra det svårt 

för seriösa tillståndshavare att hävda sig. 

Till ärendet ovan läggs en promemoria från Polisen som redogör för oord-

ning i form av bråk utanför Bålsta Kök och Bar natten till 22 september 

2018. Dessutom har en märkbart berusad person det aktuella datumet varit 

på Kök och Bar trots att han är 17 år gammal. 

Ärendet 

Ett tips till Kontaktcenter i juni om att Bålsta Kök och Bar/Pelivan 

Restaurang har en ansenlig skuld hos Kronofogden föranledde en utredning. 

Under utredningens gång tillkom en promemoria från Polisen. Där 

redogjordes för olägenheter kring Kök och Bar natten till 22 september. 

Uppföljning 

Uppföljning sker fortlöpande genom inre och yttre tillsyn.   

Beslutsunderlag 

– Utredning SN 2018/00031 nr. 31675. 

______________ 
Beslut skickas till 
Pelivan Restaurang AB, Centrumstråket 2, 746 32 Bålsta 

Länsstyrelsen i Uppsala län    
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Kultur och Livsmiljö 
Risto Hurskainen, Alkoholhandläggare 
0171-525 20  
risto.hurskainen@habo.se 

 

Utredning, Pelivan Restaurang AB / Bålsta Kök och Bar 

 
Ärende 1 

Pelivan Restaurang AB  har sedan 2017-05-17 

serveringstillstånd med utökade öppettider, för samtliga alkoholdrycker.  

Anmälan inkom från Kontaktcenter om att Bålsta Kök och Bar (där Pelivan 

Restaurang AB är tillståndshavare) har skatteskulder uppgående till cirka 3 

miljoner kronor. Alkoholhandläggaren inledde en utredning. I Håbo 

kommuns ärendehanteringssystem Ciceron finns en utskrift daterad 2018-

06-20, utskriven från www.merinfo.se varav framgår de personer som ingår 

i Pelivan Restaurang AB:s styrelse samt en begäran om remiss till 

Skatteverket samma datum. 

Enligt remissyttrande från Kronofogden uppgick tillståndshavarens 

skatteskuld hos Kronofogden till 207 079 kronor per 2018-07-11. Bolagets 

företrädare skulle, enligt Kronofogden, betala in hela skulden inom två 

veckor räknat från 2018-06-29, vilket inte hade skett. 

Enligt remissyttrande från Skattemyndigheten fanns 7 stycken restförda 

skatteskulder där avstämningsdatumen sträcker sig från augusti 2017 till 

juni 2018. Antalet betalningsuppmaningar uppgick till 14 stycken, varav 10 

avsåg perioden 2017-05-06 till 2018-06-02. Resterande fyra stycken gällde 

2016. Skatteverket hade beslutat om skönstaxering vilket omprövades efter 

att bolaget inkommit med deklaration. 

Skulden hos Kronofogden betalades in till fullo av tillståndshavaren 2018-

07-13. 

Kommunicering 

Tillståndshavaren har getts möjlighet att besvara utredningen.  

Svar skulle vara kommunen tillhanda senast den 18 oktober 2018 och 

tillståndshavaren inkom med svar detta datum.  

Bolagets inkomna uppgifter 

Tillståndshavaren menar i sitt svar att utdraget från Kronofogden ger en 

missvisande bild då avstämning mot Skatteverket sker endast en gång per 

månad, första lördagen i varje månad. Tillståndshavaren skriver att skulden 

har inbetalats inom utlovad tid. Kopia på bankinbetalningen och 

kontoutdrag från skattekontot visar på bokförd inbetalning. 

Tillståndshavaren pekar också på att den avstämning mellan Kronofogden 

och Skatteverket som sker en gång per månad inte har någon rättvisande 

bild. Bolaget pekar på att skulden i Kronofogdens utdrag 2018-04-01 

uppges till 330 379 kronor, och att den slutliga skatten omräknades två 

dagar senare till att uppgå till 123 125 kronor. 

http://www.merinfo.se/
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Tillståndshavaren uppger att bolaget under 2017 anställt en släkting som 

skulle hjälpa till med att ändra konceptet, men att detta visade sig vara ett 

mycket dåligt val. Släktingen åsamkade bolaget mycket höga kostnader, 

vilket förstörde bolagets likviditet för en lång tid och betalningar till 

hyresvärd, myndigheter och leverantörer blev lidande. Släktingen 

avskedades när tillståndshavaren upptäckte den skada han åsamkat bolaget. 

Nu finns en person anställd som ser till att betalningar sker i rätt tid och att 

inga onödiga kostnader belastar bolaget. Ägaren har privat lånat kapital och 

lånat in det till bolaget och betalat dess skulder. 

Håbo kommuns bedömning av inkomna uppgifter 

Om brister i lämpligheten uppstår hos en tillståndshavare sedan 

serveringstillståndet har meddelats kan situationen vara sådan att 

tillståndshavaren inte längre uppfyller de krav som gällde för tillståndets 

meddelande och skäl för sanktion i form av erinran, varning eller 

återkallelse av serveringstillståndet enligt 9 kap. 17-18 §§ alkohollagen 

föreligger.  

Det är ett krav att sökanden har fullgjort sina skyldigheter i förhållande till 

det allmänna. Den som drar sig undan från beskattning eller som i övrigt på 

ett betydande sätt missköter sina ekonomiska åtaganden gentemot det 

allmänna anses därmed inte vara lämplig att ha serveringstillstånd. Som 

exempel på sådan misskötsamhet kan nämnas misskötta skatte- och 

avgiftsbetalningar.  

Av en sökande eller tillståndshavare krävs enligt förarbetena också att han 

eller hon självmant fullgör sina åtaganden när det gäller bl.a. skatter och 

avgifter och reglerar uppkomna skulder. 

Att en släkting åsamkat tillståndshavaren höga kostnader bör ha 

framkommit i ett tidigare skede, och föranlett åtgärder från tillstånds-

havarens sida på ett tidigt stadium, särskilt när tillståndshavaren åberopar 

ekonomisk skada gentemot hyresvärd, myndigheter och leverantörer. 

Tillståndshavaren kan aldrig frånhända sig ansvaret för ekonomisk 

skötsamhet. 

Sammanfattning av gällande rätt 

Följande bestämmelser i alkohollagen är aktuella i detta ärende: 

9 kap. 17-18 §§ alkohollagen 

 

Dom i mål nr 6689-13 i Förvaltningsrätten i Uppsala, meddelad 2014-02-27 

”Underskott på skattekonto bör inte jämställas med restföringar hos 

Kronofogdemyndigheten. Det är stor skillnad på att betala ett 

underskott hos Skatteverket några dagar sent och betala beloppet 

först efter att det gått vidare till Kronofogdemyndigheten.” (sidan 2-

3). ”Ekonomisk misskötsamhet, även sådan som inte är brottslig, är 

exempel på sådan olämplighet som ska föranleda omprövning av 

tillståndet. Den som drar sig undan från beskattning eller som i 

övrigt på ett betydande sätt missköter sina ekonomiska åligganden 
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gentemot det allmänna är därför inte lämplig att inneha tillstånd 

enligt lagen. Som exempel kan nämnas misskötta skatte- och 

avgiftsbetalningar.” (sidan 4-5). 

 

Regeringens proposition 1994/95:89 Förslag till alkohollag, sidan 103: 

”För att ett tillstånd skall få meddelas eller behållas krävs ekonomisk 

skötsamhet. Ekonomiskt misskötsamma tillståndshavare kan på ett 

otillbörligt sätt skaffa sig konkurrensfördelar och göra det svårt för 

seriösa tillståndshavare att hävda sig, vilket leder till en för 

branschen osund utveckling […] Den som drar sig undan från 

beskattning eller som i övrigt på ett betydande sätt missköter sina 

ekonomiska åligganden gentemot det allmänna är därför inte lämplig 

att inneha tillstånd enligt lagen.” 

 

Regeringens proposition 1994/95:89 Förslag till alkohollag, sidan 104: 

”…det är tillståndshavarens eller den sökandens beteende innan en 

omprövning inletts eller en ansökan ingivits som främst har 

betydelse vid bedömningen av lämpligheten. Detta medför bl.a. att 

om en skuld betalas först efter det att tillståndsmyndigheten inlett sin 

omprövning, bör detta inte annat än i undantagsfall påverka 

lämplighetsbedömningen. Ett sådant fall kan vara att 

tillståndshavaren eller sökanden övertygande visar att han har vilja 

eller förmåga att seriöst sköta den tillståndspliktiga rörelsen i 

fortsättningen.” 

 

Åtgärd 

9 kap 17 §: En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en 

erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning 

om denne inte 

1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande eller 

2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller 

de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

 

Alkohollagens 9 kap 18 §: Kommunen ska återkalla ett serveringstillstånd 

om 

1. tillståndet inte längre utnyttjas 

2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig 

verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att 

tillståndshavaren har ingripit, eller 

3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller 

för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräcklig åtgärd, 

eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som 

föranlett varningen har rättats till  
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Angående vad som ovan sägs om tillståndshavarens beteende innan en 

omprövning inletts: Utredningen visar att Håbo kommun öppnade 

tillsynsärendet den 20 juni 2018 och att tillståndshavaren reglerade skulden 

hos Kronofogden den 13 juli 2018. Tillståndshavaren har således reglerat 

skulden till fullo först efter att Håbo kommun inlett sin omprövning.  

Håbo kommun anser att den stora omfattningen av försenade betalningar 

och omfattande skuld hos Kronofogden gör att en varning inte är en 

tillräcklig åtgärd utan det är befogat att tillståndshavarens serveringstillstånd 

skall återkallas. Tillståndshavaren har inte uppfyllt kraven på ekonomisk 

skötsamhet utan har på ett betydande sätt misskött sina ekonomiska 

åligganden gentemot det allmänna och är därför inte lämplig att inneha 

tillstånd enligt lagen. 

Ärende 2 

Promemoria inkom från Polismyndigheten om iakttagelser kring Bålsta Kök 

och Bar natten mot lördag 22 september 2018. 

Promemorian redogör följande: kring krogstängning tömde 

ordningsvakterna lokalerna på gäster. Utanför är berusningsnivån hög. Ett 

par personer började bråka varpå den ena omhändertogs enligt lagen om 

berusade personer.  

Efter att bråket stävjats står ett flertal personer och ”hänger” utanför. Någon 

dricker alkohol varpå den rapporteras. En annan person som också dricker 

och är märkbart berusad visar sig ha varit på Bålsta Kök och Bar trots att 

han är 17 år gammal.  

Polisen kunde i detta läge då restaurangen stängt kunna kontrollera vem som 

varit serveringsansvarig eller vilka ordningsvakter som släppt in den 

underåriga då dessa lämnat platsen. 

Kommunicering 

Tillståndshavaren har getts möjlighet att besvara utredningen.  

Svar skulle vara kommunen tillhanda senast den 18 oktober 2018 och 

tillståndshavaren inkom med svar detta datum.  

Bolagets inkomna uppgifter 

Tillståndshavaren skriver i sitt svar att ordningsvakterna berättat att de hade 

nekat inträde av en underårig person som sedan blev jätteotrevlig mot 

ordningsvakterna på grund av att han inte blev insläppt på restaurangen. 

Efter stängning kom en polis som berättade för ordningsvakterna att han 

hade pratat med en 17-årig person som drack alkohol utanför 

krogen/centrumentré och påstått att han hade varit på restaurangen. 

Ordningsvakterna förklarade för polisen att personen tidigare hade nekats 

inträde och att han inte har varit inne på restaurangen. 

Tillståndshavaren fortsätter: 

”Vi kontroller alltid att alla som kommer till restaurangen har legitimation 
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är över 18 år därför jag kan försäkra er att den underårige inte har varit inne 

eller serverats av oss på restaurangen den kvällen. Vi har jättebra samarbete 

med polisen och väkomnar alltid deras spontana besök på restaurangen 

vilket händer ofta då dem flesta polispatruller kommer och hälsar på oss.” 

”Ordningsvakterna har berättat för mig att dem känner sig besvikna för att 

polisen som dem pratade med och som aldrig varit på besök på restaurangen 

valde att tro på den underårig berättelse och inte på dem. Vanligen på 

helgerna utanför restaurangen och centrums ingång beträffas mycket folk i 

olika berusning tillstånd vissa kommer från bowlinghallen, vissa bara 

hänger där och har egen alkohol. Alla personer som befinner sig utanför 

restaurangen och centrums ingång efter eller före stängning kommer inte 

från Restaurangen Kök&Bar.” 

Håbo kommuns bedömning av inkomna uppgifter 

Håbo kommun har ingen anledning att ifrågasätta skildringen av 

händelseförloppet utifrån Polismyndighetens promemoria. Bråk utanför 

restaurangen har uppstått, och berusningsnivån har varit hög. Dessutom har 

en märkbart berusad person varit på Kök & Bar trots att han är 17 år 

gammal. 

Sammanfattning av gällande rätt 

Följande bestämmelser i alkohollagen är aktuella i detta ärende: 

3 kap § 5: Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt 

att skador i möjligaste mån förhindras. 

Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker ska se till 

att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället. 

Åtgärd 

9 kap 17§: En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en 

erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning 

om denne inte 

3. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande eller 

4. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller 

de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

 

Alkohollagens 9 kap 18§: Kommunen ska återkalla ett serveringstillstånd 

om 

1. tillståndet inte längre utnyttjas 

2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig 

verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att 

tillståndshavaren har ingripit, eller 

3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt 

gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en 
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tillräcklig åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan 

att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till  
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Socialförvaltningen 
Kultur och Livsmiljö 
Risto Hurskainen, Alkoholhandläggare 
 0171-525 20  
risto.hurskainen@habo.se 

 

Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd och 
tillsyn för alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt 
vissa receptfria läkemedel i Håbo kommun  

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nya riktlinjer 

för serveringstillstånd att gälla från 2019-03-01. 

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om avgifter för 

tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagstiftningen att gälla från 

2019-03-01. 

3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om taxor och 

tillsynsavgifter vid försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria 

läkemedel att gälla från 2019-03-01.  

4. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut 

KF §124, 2012/43 nr. 2012.2002.   

Sammanfattning 

Vid ett tillsynsbesök i Håbo kommun september 2018 påtalade 

Länsstyrelsen i Uppsala län att handläggningen av alkohol, tobak, folköl och 

vissa receptfria läkemedel uppvisar vissa brister när det gäller antalet 

tillsynsbesök. Största orsaken till detta är tidsbrist. I nuläget är 

alkoholhandläggningen inte fullt ut självfinansierad genom avgifter. 

Alkohollagen är en skyddslag och reglerar vad som krävs för att få servera 

alkoholdrycker med syftet att begränsa den skadliga användningen av 

alkohol, till exempel allt för tidig alkoholdebut, berusningsdrickande och 

ordningsstörningar. Därför är det viktigt att Håbo kommun inte särskiljer sig 

negativt i jämförelse med grannkommunerna genom att släpa efter när det 

gäller nivån på taxor och avgifter. Vid en jämförelse visar det sig att Håbo 

Kommun inte tar ut samtliga taxor och avgifter som kommunen har rätt att 

ta ut enligt lag.  

För att möta upp ovanstående delar föreslår Socialnämnden att reviderade 

riktlinjer samt taxor och avgifter antas av Kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Enligt riktlinjer för styrdokument (20171204 §149) ska riktlinjer ses över 

årligen och senast våren efter varje mandatperiodsskifte. Senaste översynen 

av riktlinjer och taxor för alkoholtillstånd gjordes 2012. Det finns ytterligare 

anledningar till varför riktlinjer och taxor behöver revideras. 

Det övergripande målet för den svenska alkoholpolitiken är att främja 

folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala 
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skadeverkningar. Alkohollagen är en skyddslag och reglerar vad som krävs 

för att få servera alkoholdrycker med syftet att begränsa den skadliga 

användningen av alkohol, till exempel allt för tidig alkoholdebut, 

berusningsdrickande och ordningsstörningar. Därför är det viktigt att Håbo 

kommun inte särskiljer sig negativt i jämförelse med grannkommunerna 

genom att släpa efter när det gäller nivån på taxor och avgifter.  

Vid ett tillsynsbesök i Håbo kommun september 2018 påtalade 

Länsstyrelsen i Uppsala län att handläggningen av alkohol, tobak, folköl och 

vissa receptfria läkemedel uppvisar vissa brister när det gäller antalet 

tillsynsbesök. Största orsaken till detta är tidsbrist. Socialförvaltningen 

bedömer att handläggaren behöver gå upp till 50-60 % tjänstgöring för att 

hinna med att fullgöra sina uppgifter enligt lag. Det är viktigt att 

skattemedel inte används för handläggning och tillsyn, inte minst med tanke 

på att alkohollagen är en skyddslagstiftning i syfte att motverka 

hälsomässiga skador. Därför behöver intäkter tas ut som motsvarar 

kommunens kostnader.  

Vid en jämförelse med närliggande kommuner (se bilaga) visar det sig att 

Håbo kommun inte tar ut samtliga taxor och avgifter som kommunen har 

rätt att ta ut. För tillsyn och för prövning av ansökan om serveringstillstånd 

får kommunerna enligt 8 kap. 10 § andra stycket alkohollagen ta ut avgifter. 

”Kommunerna har därmed möjlighet att finansiera kostnader, som förslagen 

kan medföra, med avgifter” (Prop. 2009/10:125, En ny alkohollag, s. 149). 

Den kommun som senast gjorde en översyn av sina riktlinjer och taxor är 

Enköpings kommun. Av jämförelsebilagan framgår det tydligt, att deras 

avgifter är avsevärt högre och fler än i Håbo kommun. 

För att möta upp ovanstående delar föreslår Socialnämnden att reviderade 

riktlinjer samt taxor och avgifter antas av Kommunfullmäktige. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Med nya taxor och avgifter kan Håbo kommunen uppnå självfinansiering av 

alkoholhandläggarens tjänst, vilket påtalades av Länsstyrelsen vid 

tillsynsbesöket tidigare i år.  

Uppföljning 

Enligt riktlinjer för styrdokument ska årlig uppföljning ske på 

tjänstemannanivå. Om behov finns för ändring av avgifterna ska nytt ärende 

gå till kommunfullmäktige för revidering av avgifterna.     

Beslutsunderlag 

– Taxa för tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och 

folkölförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i Håbo Kommun 

– Bilaga ärende 2018 0048 Jämförelse med grannkomuner gällande 

avgifter alkohol- , tobaks- och läkemedelslagarna 

– Riktlinjer, för serveringstillstånd 
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1. Inledning 

Kommunen har enligt 8 kapitlet 10§ Alkohollagen rätt att ta ut avgifter dels för ansökan och 

dels för tillsyn av den som har serveringstillstånd 

Avgifterna formuleras som procentsatser av gällande prisbasbelopp. Prisbasbeloppet 

fastställs av regeringen i september varje år. För 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kronor. 

Avgifterna revideras varje år efter att nytt prisbasbelopp är fastställt.  

 

2. Avgifter för serveringstillstånd i Håbo kommun  

 Avgifter serveringstillstånd 
% av 
prisbasbelopp Prisbasbelopp: 

    46 500 kr 

 
  år 2019  

Ansökningsavgift      

Nyansökan stadigvarande tillstånd för servering till 
allmänheten. 1 prov ingår 25,0% 11 625 kr 

Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna 
sällskap 16,0% 7 440 kr 

ansökan, gemensam serveringsyta  10,0% 4 650 kr 

Ansökan, stadigvarande ändrat tillstånd, ex lokal uteservering, 
drycker, serveringstid 10,0% 4 650 kr 

Speciell tillsynsavgift/ prövning vid mindre omfattande 
ändrade ägarförhållanden 5,0% 2 325 kr 

Speciell tillsynsavgift/ prövning vid omfattande ändrade 
ägarförhållanden 10,0% 4 650 kr 

      

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 16,0% 7 440 kr 

Tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap 2,5% 1 163 kr 

Serveringstillstånd vid cateringverksamhet, stadigvarande  16,0% 7 440 kr 

Utvidgat tillstånd avseende lokal, uterservering, drycker eller 
serveringstid     

Tillfälligt utvidgat tillstånd avseende lokal, uteservering, 
drycker eller serveringstid 4,5% 2 093 kr 

Pausservering, tillfälligt för servering till allmänhet 2,5% 1 163 kr 

      

Kunskapsprov som omfattar 44-60 frågor, per provtillfälle 3,3% 1 535 kr 

Kunskapsprov som omfattar 28 frågor, per provtillfälle 2,2% 1 023 kr 
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3. Avgifter för tillsyn alkohol 

Tillsynsavgifter alkohol. Rörlig tillsynsavgift betalas av alla 
tillståndshavare med permanent serveringstillstånd. Avgifter 
baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan. 

% av 
prisbasbelopp år 2019  

0-14 basbelopp (0-540 400 kronor) 10,0% 4 650 kr 

      

14-56 basbelopp (upptill 2.161.600 kr) 20,0% 9 300 kr 

56-112 basbelopp (upp till 4.323.200 kr) 30,0% 13 950 kr 

Över 112 basbelopp 40,0% 18 600 kr 

Fast tillsynsavgift för varje serveringstillstånd  5,0% 2 325 kr 

Extra tillsynsavgift vid öppnat tillsynsärende- sanktionsprövning 10,0% 4 650 kr 

Särskild tillsynsavgift för restaurang med serveringstid efter kl 
01,00 10,0% 4 650 kr 

Påminnelseavgift för ej inkommen restaurangrapport, en 
påminnelse skickas ut. Om inte rapport kommer in efter det 
debiteras högsta avgiftsklass  3,0% 1 395 kr 

 

4. Avgifter vid försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria 
läkemedel 

 

Taxor och tillsynsavgifter vid försäljning av tobak, folköl och vissa 
receptfria läkemedel  

% av 
prisbasbelopp år 2019  

Handläggning av nyanmälan försäljning tobak 3,3% 1 535 kr 

Handläggning av nyanmälan försäljning folköl  3,3% 1 535 kr 

Fast årlig tillsynsavgift försäljning av folköl  3,3% 1 535 kr 

Fast årlig tillsynsavgift försäljning av tobaksvaror 3,3% 1 535 kr 

Fast årlig tillsynsavgift försäljning av vissa receptfria läkemedel  5,5% 2 558 kr 

Årlig tillsynsavgift försäljning folköl och tobaksvaror vid samma 
tillfälle  6,5% 3 023 kr 

Öppnat tillsynsärende  10,0% 4 650 kr 

Avgift vid uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med 
anledning av befogade klagomål  2,5% 1 163 kr 

 

 



Ärende SN 2018/0048

Enköping 
Kommun

Upplands 
Bro 
Kommun 

Sigtuna 
Kommun

Avgifter serveringstillstånd år 2018

Gäller 
från 1 
mars  
2019 NYTT 
KF beslut

Gäller nu 
KF 
beslutår 
2017

Gäller nu 
KF 
beslutår 
2016

Gäller nu 
KF 
beslutår 
2013

Ansökningsavgift 
Nyansökan stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten. 1 prov ingår 8 190 kr 11 625 kr 12 000 kr 11 600 kr 10 000 kr
Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap 6 370 kr 7 440 kr 7 500 kr 11 600 kr
ansökan, gemensam serveringsyta 4 650 kr 5 000 kr
Ansökan, stadigvarande ändrat tillstånd, ex lokal uteservering, drycker, serveringstid 4 650 kr 5 000 kr 4 500 kr
Speciell tillsynsavgift/ prövning vid mindre omfattande ändrade ägarförhållanden 2 325 kr 2 500 kr 3 000 kr
Speciell tillsynsavgift/ prövning vid omfattande ändrade ägarförhållanden 4 650 kr 5 000 kr 3 480 kr 5 500 kr

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 4 095 kr 7 440 kr 7 500 kr 5 800 kr 4 000 kr
Tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap 910 kr 1 163 kr 1 000 kr 1 160 kr 2 500 kr
Serveringstillstånd vid cateringverksamhet, stadigvarande 4 095 kr 7 440 kr 7 500 kr
Utvidgat tillstånd avseende lokal, uterservering, drycker eller serveringstid 4 550 kr 4 640 kr 3 500 kr
Tillfälligt utvidgat tillstånd avseende lokal, uteservering, drycker eller serveringstid 1 365 kr 2 093 kr 2 000 kr 2 320 kr 1 500 kr
Pausservering, tillfälligt för servering till allmänhet 910 kr 1 163 kr
Extra tillsynsavgift vid öppnat tillsynsärende- sanktionsprövning 5 000 kr
Kunskapsprov som omfattar 44-60 frågor, per provtillfälle 455 kr 1 535 kr 1 500 kr 1 740 kr 1 000 kr
Kunskapsprov som omfattar 28 frågor, per provtillfälle 1 023 kr 1 000 kr 580 kr

Tillsynsavgifter alkohol. Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med permanent serveringstillstånd. 
Avgifter baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan.

Enköping har 
andra 
intervaller 

0-14 basbelopp (0-540 400 kronor) 3 640 kr 5 115 kr 6 000 kr 5 800 kr 5 500 kr
500001-1000000 8 120 kr
1000001- 10 440 kr
14-56 basbelopp (upptill 2.161.600 kr) 6 825 kr 14 880 kr 15 000 kr 7 500 kr
56-112 basbelopp (upp till 4.323.200 kr) 7 735 kr 18 600 kr 20 000 kr 10 000 kr
Över 112 basbelopp 10 920 kr 23 250 kr 30 000 kr 13 500 kr
Fast tillsynsavgift för varje serveringstillstånd 910 kr 2 325 kr 2 500 kr 2 320 kr 3 500 kr
Särskild tillsynsavgift för restaurang med serveringstid efter kl 01,00 4 650 kr 5 000 kr 2 320 kr

Påminnelseavgift för ej inkommen restaurangrapport, en påminnelse skickas ut. Om inte 
rapport kommer in efter det debiteras högsta avgiftsklass 1 395 kr 2 000 kr 1 160 kr 500 kr

Taxor och tillsynsavgifter vid försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel 

Handläggning av nyanmälan försäljning tobak 1 535 kr 1 500 kr 1 160 kr
Handläggning av nyanmälan försäljning folköl 1 535 kr 1 500 kr 1 160 kr
Fast årlig tillsynsavgift försäljning av folköl 1 365 kr 1 535 kr 1 500 kr 1 000 kr
Fast årlig tillsynsavgift försäljning av tobaksvaror 1 365 kr 1 535 kr 1 500 kr 1 160 kr 1 000 kr
Fast årlig tillsynsavgift försäljning av vissa receptfria läkemedel 2 558 kr 2 500 kr
Öppnat tillsynsärende 4 650 kr 5 000 kr
Avgift vid uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning av befogade klagomål 1 163 kr 1 000 kr

Flera kommuner har tillsynsavgift för folköl och tobak vid samma tillfälle 3 023 kr 2 320 kr 1500

Håbo kommun 

Jämförelse av avgifter enligt akohol, tobaks- läkemedelslagarna mellan kommuner, alla har inte jämförbara 
avgifter, den rörliga tillsynsavgiften har olika kommuner olika gränser för omsättningen
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1. Inledning 

Håbo kommun har riktlinjer för serveringstillstånd som ett komplement till bestämmelserna 

i alkohollagen. Kommunerna har möjlighet att inom alkohollagens ramar utforma riktlinjer 

för tillståndsgivningen. 

Arbetet på lokal nivå är avgörande för ett framgångsrikt resultat. Krogen är en miljö som är 

särskilt utsatt då det är här som många ungdomar för första gången kommer i kontakt med 

både alkohol och narkotika. 

Grunden för bedömning av serveringstillstånd är gällande lagrum och kommentarer enligt 

alkohollagen (SFS 2010:1622). Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa 

alkoholens skadeverkningar. Den är i första hand en social skyddslagstiftning. Av detta 

följer att i de fall som alkoholpolitisk hänsyn ställs mot företagsekonomisk eller 

näringspolitisk hänsyn ska den alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. 

 

2. Syfte 

Syftet med riktlinjerna är att visa om en etablering som planeras kan ges tillstånd. Avsikten 

är även att tydliggöra vad som förväntas av den som ansöker om provsmaknings- eller 

serveringstillstånd. 

 

3. Avgränsning 

Tillstånd behövs vid servering eller anordnande av provsmakning av starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker. En förutsättning är att det sker försäljning av 

alkoholdrycker. Riktlinjerna i detta dokument omfattar dessa nämnda situationer kring 

serveringstillstånd. 

Serveringstillstånd behövs inte om serveringen:  

1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, slutet sällskap, och 

2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av 

dryckerna, och 

3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs någon yrkesmässig försäljning av alkohol- eller 

lättdrycker (med lättdrycker menas drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 

volymprocent, exempelvis läsk, kaffe och lättöl). 

Alla tre punkterna måste vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan tillstånd.  
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4. Allmänna bestämmelser om försäljning av alkoholdrycker 

Enligt 3 kap.1 § alkohollagen får inte alkoholdrycker säljas om det inte föreligger rätt till 

det. 

Enligt 3 kap. 2 § får alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal inte heller förvaras i 

sådan lokal eller tillhörande utrymmen. Med butikslokal avses en lokal där konsumenter kan 

köpa varor eller tjänster eller hyra varor, dock inte restauranger och andra serveringsställen. 

 

5. Kommunens informationsskyldighet 

Enligt 8 kap. 9 § alkohollagen har kommunen en skyldighet att informera om vad som gäller 

enligt denna lag och anslutande föreskrifter. 

 

Riktlinjer för Håbo kommun 

Information om alkohollagen, kommunens riktlinjer för serveringstillstånd samt information 

om ansökningsförfarandet såsom blanketter och avgifter finns tillgängligt på Håbo 

kommuns hemsida. 

 

6. Konkurrens på lika villkor 

Ett konkurrenskraftigt krog- och restaurangliv utmärks av ansvarstagande, såväl på krogen 

som mot samhället i stort. God etik och moral ska råda. Svarta pengar, svartjobb eller annan 

brottslighet hör inte hemma på eller i samband med krogverksamheterna i Håbo kommun. 

Företagens skötsamhet och vita jobb är en förutsättning för välfärd och konkurrens vpå lika 

villkor. 

För att krögare i Håbo kommun ska kunna konkurrera på lika villkor kontrolleras sökandens 

lämplighet vid ansökan om serveringstillstånd. Vidare kontrolleras även tillståndshavaren 

fortsatta skötsamhet och lämplighet efter att ett serveringstillstånd meddelats, vilket innebär 

att fortsatt lämplighet krävs under hela den tid som en tillståndshavare innehar ett 

serveringstillstånd. 

 

7. Serverings- eller provsmakningstillstånd 

Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker får inte säljas om det inte finns rätt 

till det enligt alkohollagen. Med försäljning menas varje form av tillhandahållande av dryck 

mot ersättning. 

För att få sälja/servera alkohol behövs serveringstillstånd. Det gäller både för servering till 

allmänheten och till slutna sällskap. 

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen: 
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1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, slutet sällskap, och 

2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av 

dryckerna, och 

3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs någon yrkesmässig försäljning av alkohol- eller 

lättdrycker (med lättdrycker menas drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 

volymprocent, exempelvis läsk, kaffe och lättöl). 

Tillstånd för provsmakning/servering av alkoholdrycker ges av den kommun som 

serveringsstället ligger i. Ansökan om provsmaknings- eller serveringstillstånd görs skriftligt 

hos kommunen. 

 

8. Ansökan och handläggning 

 

Handläggningstider vid ansökan 

Rättsregel 

Enligt 5§ alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om 

serveringstillstånd inom fyra månader från det att fullständig ansökan har kommit in till 

kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen får handläggningstiden förlängas 

med högst fyra månader. Kommunen ska informera sökanden om skälen för att 

handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun 

Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett där uppgifter om 

person-/organisationsnummer, adresser och telefonnummer, den sökta serveringens 

omfattning, sökta tider och företagets firmatecknare ska framgå. Därutöver ska följande 

handlingar biläggas: 

 Personbevis för sökande och samtliga styrelseledamöter, max tre månader 

gammalt 

 Kopia av undertecknat köpe-, hyres- eller arrendeavtal 

 Finansieringsplan som visar hur köpet är finansierat 

 Registreringsbevis med F-skattebevis för bolag eller enskild firma, max tre 

månader gammalt momsregistreringsbevis 

 Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag/andelsförteckning i handelsbolag 

 Personnummerutdrag från PRV som visar vilka aktiebolag och handelsbolag 

som bolagsmännen är eller har varit verksamma i 

 Intyg om branschvana och kunskaper i alkohollagstiftningen 
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 Verksamhetsinriktning, matutbud, dans, underhållning etc. 

 Registrering av livsmedelsanläggning – bevis från bygg- och miljöförvaltningen 

 Planritning över lokalen samt i förekommande fall uteservering 

 Intyg på att serveringsstället är lämpligt för sitt ändamål ur 

brandsäkerhetssynpunkt. 

 Förslag på budget för första året 

 Avlagt kunskapsprov 

 

Från det att komplett ansökan inkommit, det vill säga att samtliga handlingar som hör till 

ärendet har kommit in, är handläggningstiden i Håbo kommun för: 

 Permanenta tillstånd 8 veckor 

 Tillfälliga tillstånd till allmänheten 5 veckor 

 Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 3 veckor 

Observera att handläggningstiden, framför allt för tillfälliga tillstånd, kan vara betydligt 

längre under till exempel jul och sommar på grund av hög arbetsbelastning och semestrar. 

Handläggningen av ärendet börjar från det att komplett ansökan kommit in, se därför till att 

bifoga alla handlingar som krävs för en ansökan. Erfarenheten har visat att beslut om avslag 

ibland tar något längre tid. Det är viktigt att poängtera att rättssäkerheten är viktigare än 

tidsaspekten och att varje nyansökan ska utredas grundligt. 

 

9. Sökandens lämplighet 

Serveringstillstånd får enligt 8 kapitlet 12§ alkohollagen ges endast till den som visar att han 

eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och 

omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer 

att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i alkohollagen. Vid tillståndsprövningen ska 

särskild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter 

mot det allmänna. Sökanden ska kunna visa att han/hon med hänsyn till sina personliga och 

ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Bevisbördan ligger hos den 

sökande.  

 

Kommunen gör en lämplighetsprövning där sökandes personliga och ekonomiska lämplighet 

kontrolleras. Om det framkommer att den som ansöker är brottsligt belastad eller inte har 

skött inbetalning av skatter och avgifter till Skatteverket eller har skulder hos kronofogden 

görs en bedömning i det enskilda fallet. Vad gäller brottslighet är det särskilt graverande 

med brott som har anknytning till rörelsen, narkotikabrott, trafiknykterhetsbrott, våldsbrott, 

diskrimineringsbrott samt ekonomisk brottslighet.  
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Om det framkommer att den sökande varit inblandad i en konkurs görs en utredning för att 

bedöma vilket ansvar han eller hon har i konkursen.  

 

Normalt är det en karenstid på tre år vid brottlighet eller ekonomisk misskötsamhet innan 

serveringstillstånd kan komma i fråga. Vid mycket allvarlig förseelse kan karenstiden vara 

längre. Avtjänad frihetsberövande påföljd räknas inte in i karenstiden. När sökanden är 

juridisk person omfattas även personer med betydande inflytande som är aktiva i rörelsen. 

Den som inte har fyllt 20 år eller som har förvaltare enligt 11 kapitlet 7 § föräldrabalken får 

inte bedriva näringsverksamhet som innefattar försäljning av alkoholdrycker. 

 

10. Information om kunskapsproven och rutiner kring proven 

Enligt 8 kapitlet 12 § alkohollagen ska den som ansöker om provsmaknings- eller 

serveringstillstånd genom att avlägga prov visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper 

om alkohollagen och anslutande föreskrifter. Den/de personer som har personligt betydande 

inflytande i bolaget/serveringen ska avlägga godkänt kunskapsprov. Huvudregeln är att 

denna kunskapsprövning alltid ska ske. Undantag kan göras för den som redan har 

serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte 

finns några skäl att ifrågasätta. Likaså kan undantag göras för den som i en annan kommun 

har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års 

erfarenhet utan anmärkning. Kommunen får även göra undantag från skyldigheten att 

genomgå kunskapsprov vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap om 

ansökan avser ett enstaka tillfälle. 

Statens folkhälsoinstitut har tagit fram enhetliga prov som ska ligga till grund för 

kommunernas prövning av den sökandes kunskaper om alkohollagstiftningen. 

Kunskapsprovet görs via dator hos kommunen. Sökanden ska kunna uppvisa godkänt 

resultat på provet innan tillstånd kan beviljas. Sökanden ska ges möjlighet till ytterligare två 

provtillfällen om det första provet inte godkänns. 

 

11. Krav på mat och lokaler 

Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får enligt alkohollagen 8 kapitlet 15§ 

endast beviljas om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt 

tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat 

utbud av maträtter. 

Enligt alkohollagen 8 kapitlet 14 § ska serveringstillstånd omfatta ett visst avgränsat 

utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Särskilt tillstånd kan dock ges för flera 

tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt utrymme (se även avsnittet Gemensamt 

serveringsutrymme). 

Serveringsstället ska enligt 8 kapitlet 16 § alkohollagen vara lämpligt för sitt ändamål ur 

brandsäkerhetssynpunkt. Livsmedelsverksamheten i lokalen ska enligt förarbetena till 

alkohollagen vara registrerad hos Bygg- och miljöförvaltningen. Gästtoaletter ska finnas i 

tillräckligt antal, personaltoalett ska finnas för de anställda. 
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Enligt 8 kapitlet 15§ alkohollagen ska serveringslokalen ha ett tillräckligt antal sittplatser för 

matservering. Serveringslokalen ska vara överblickbar för personalen. Gästerna ska i 

normalfallet kunna beställa och bli serverade vid bordet. Lokal och möbler ska vara av 

rimlig standard (restaurangmiljö). Om det finns en drinkbar får den endast ta i anspråk en 

mindre del av serveringsställets totala yta och vara belägen i nära anslutning till matsalen. 

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får beviljas om serveringsstället 

tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering 

till slutet sällskap. 

Under sen kvällstid, efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett enklare utbud, 

såsom kalla maträtter eller maträtter som värms i mikrovågsugn. Maten ska under hela 

serveringstiden marknadsföras på ett tydligt sätt för gästerna. 

Tillstånd för servering av starköl och vin i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i 

föreställning eller konsert får beviljas utan krav på matservering. Det ställs inte heller krav 

på matservering vid provsmakning enligt 8 kapitlet 6-7 §§ alkohollagen. 

 

12. Krav på personal 

Enligt 8 kapitlet 18 § alkohollagen ska tillståndshavaren eller av denne utsedd 

serveringsansvarig person ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på 

serveringsstället under hela serveringstiden. Det sistnämnda gäller dock inte vid 

rumsservering. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för 

uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.  

Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att 

ansvara för serveringen av alkoholdrycker. Tillståndshavaren ska även upplysa de som är 

utsedda till att vara serveringsansvariga om vad detta innebär. Endast den som är anställd av 

tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett bemanningsföretag får anlitas som köks- eller 

serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet. Det 

gäller dock inte ordningsvakter som förordnats enligt 2 § 4 punkten i lagen (1980:578) om 

ordningsvakter.  

Restaurangskolor med serveringstillstånd och andra restauranger med sådant tillstånd får i 

utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever efter överenskommelse med 

restaurangskolan. 

 

13. Avslag 

Ett avslag på en ansökan om tillstånd måste alltid motiveras, antingen med hänvisning till 

sökanden eller serveringsställets belägenhet eller till att olägenheter i fråga om ordning och 

nykterhet eller särskild risk för människors hälsa kan befaras uppstå. Ibland ingår svåra 

avvägningar vid tillståndsprövningen där olika intressen ställs mot varandra. 

Alkohollagstiftningen har dock tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och 

är i första hand en social skyddslagstiftning. I de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot 

företagsekonomiska eller näringspolitiska ska de alkoholpolitiska ha företräde. 
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14. Följder om serveringen inte sköts 

Tillstånd för servering av alkohol är inte en rättighet, utan ett förtroende från samhällets 

sida. Att bedriva alkoholservering är förknippat med stort ansvar, vilket betonas i 

alkohollagen. Ansvaret för att alkoholservering sker i enlighet med bestämmelserna ligger 

hos tillståndshavaren. 

 

15. Erinran och varning 

En kommun får enligt 9 kapitlet 17§ alkohollagen meddela en innehavare av 

serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en 

varning om denne: 

1. inte uppfyller de krav som gällde när tillståndet gavs, eller 

2. inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt alkohollagen eller de villkor 

eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

 

16. Återkallelse 

En kommun ska enligt 9 kapitlet 18 § alkohollagen återkalla ett serveringstillstånd om: 

1. tillståndet inte längre utnyttjas, 

2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på 

serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit, eller 

3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett 

sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera 

varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till. Om flera 

tillståndshavare har utnyttjat ett gemensamt serveringsutrymme enligt 8 kapitel. 14 § andra 

stycket alkohollagen får istället tillståndet för gemensamt serveringsutrymme återkallas om 

det inte kan utredas vilken tillståndshavare som är ansvarig för den händelse som ska 

föranleda återkallelse av serveringstillståndet. 

 

17. Ansvarsfull alkoholservering 

 

Riktlinjer i Håbo kommun 

Håbo kommun vill i dialog och samverkan med restaurangbranschen och berörda 

myndigheter verka för en bra restaurangmiljö som präglas av en ansvarsfull 

alkoholservering. 

Håbo kommun erbjuder tillståndshavare och serveringspersonal utbildning i ansvarsfull 

alkoholservering. 

Håbo kommun ska verka för att varje serveringsställe har skriftliga rutiner som bygger på en 

ansvarsfull alkoholservering. 
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Håbo kommun ska verka för att skapa regelbundna möten med tillståndshavare och berörda 

myndigheter. 

Håbo kommun vill i dialog och samverkan med restaurangbranschen och berörda 

myndigheter verka för en bra restaurangmiljö som präglas av en ansvarfull alkoholservering. 

Serveringsställen med serveringstider senare än klockan 01.00 ska utbilda personal som 

arbetar i samband med servering av alkohol i ansvarsfull alkoholservering. 

 

18. Remissyttranden 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kapitlet 11§ alkohollagen ska kommunen hämta in polisens yttrande vid en 

prövning av ett stadigvarande serveringstillstånd, såväl till allmänheten som till slutet 

sällskap. Kommunen ska också hämta in polisens yttrande vid en prövning av tillfälligt 

serveringstillstånd till allmänheten om det inte rör sig om ett litet arrangemang. Enligt 8 

kapitlet 16§ alkohollagen ska också de lokaler som används för stadigvarande servering vara 

brandsäkra. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun 

Håbo kommun begär yttranden från följande myndigheter: 

  

Polismyndigheten – exempelvis sökandes lämplighet, behovet av ordningsvakter och 

serveringstider. 

 Räddningstjänsten  –  serveringslokalens lämplighet för sitt ändamål ur 

brandsäkerhetssynpunkt. Räddningstjänsten informerar även tillståndsmyndigheten 

om grundläggande brandskyddsbestämmelser inte följs av en tillståndshavare. 

 Skatteverket – uppgifter om bolaget samt om sökande har några skulder eller 

andra anmärkningar. 

 Kronofogdemyndigheten – uppgifter om bolaget samt om sökande har några 

skulder eller andra anmärkningar. 

 Bygg- och miljöförvaltningen – uppgifter om livsmedelshantering, 

närboendestörningar eller andra angelägenheter. 
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19. Olägenheter 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kapitlet 17 § alkohollagen får kommunen vägra serveringstillstånd om 

serveringsstället på grund av placering eller andra skäl kan befaras medföra olägenheter i 

fråga om ordning och nykterhet, eller medföra särskild risk för människors hälsa. Vad som 

är en alkoholpolitisk olägenhet prövas individuellt med hänsyn till omständigheterna i det 

enskilda fallet. Ett avslag på en ansökan kan således inte enbart grundas på kommunens 

riktlinjer för serveringstillstånd. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun 

Alkoholpolitiska olägenheter kan vara 

 Områden som är särskilt känsliga ur ordningssynpunkt. 

 Områden där det finns bostäder. 

 Särskilt känsliga områden i anslutning till ungdoms- eller idrottsmiljöer. 

 De fall där polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till 

ordningsproblem på serveringsstället eller i dess närmaste omgivning. 

 De fall där bygg- och miljönämnden avstyrker ansökan med hänvisning till att 

närboende utsätts för eller riskerar att utsättas för buller eller andra störningar från 

serveringsstället. 

 

20. Kommunens tillsynsverksamhet 

 

Rättsregel 

Enligt 9 kapitlet 2-3§§ alkohollagen har kommunen tillsynen över att den som har 

serveringstillstånd följer lagens bestämmelser. Alkohollagen anger vidare att 

tillsynsmyndigheten har rätt till tillträde till lokaler och rätt att ta del av bokföring och andra 

handlingar som berör verksamheten. Tillsynen i kombination med möjligheter till påföljder 

är det viktigaste instrumentet för att restaurangverksamheten ska kunna bedrivas enligt 

gällande lagar och bestämmelser. Att så sker är en förutsättning för att branschen ska kunna 

konkurrera på sunda och lika villkor. Tillsyn genomförs regelbundet och behöver inte 

orsakas av någon särskild omständighet. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun 

Håbo kommun ska ha effektiv tillsyn i samverkan med andra myndigheter för att se till att 

alkohollagens bestämmelser följs. Det är alkoholpolitiskt motiverat att ha en intensivare 

tillsyn över de serveringsställen som serverar mycket alkohol i förhållande till dem som har 

en relativt blygsam omsättning av alkoholdrycker. 
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Förebyggande tillsyn är kommunens arbete med information och utbildning. Det är 

exempelvis utbildningar i ansvarsfull alkoholservering, informationsmöten och 

nätverksmöten. Det är också kommunens arbete med att sprida kunskaper om hur 

alkohollagen ska omsättas i det praktiska arbetet på serveringsstället. Kommunen kan dock 

inte uppträda som konsult eller ge förhandsbesked. 

Med inre tillsyn avses kontroll av att tillståndshavare fortfarande uppfyller alkohollagens 

krav på personlig och ekonomisk lämplighet. Håbo kommun gör regelbundna kontroller av 

tillståndshavaren hos olika myndigheter såsom skatteverket, kronofogdemyndigheten och 

polismyndigheten. 

Yttre tillsyn är då Håbo kommun besöker serveringsstället under pågående verksamhet 

framförallt under kvällar och nätter för att kontrollera att verksamheten sköts i enlighet med 

lagen. Den yttre tillsynen innebär att en kontroll av restaurangers alkoholservering sker i 

enlighet med tillståndet och att restaurangen inte bryter mot gällande lag i övrigt. 

Samordnad tillsyn genomför Håbo kommun tillsammans med andra myndigheter såsom 

polismyndigheten, räddningstjänsten, tullverket, skatteverket och kommunens 

miljöavdelning. Med samordnad tillsyn avses ett fördjupat tillsynsarbete som flera berörda 

myndigheter planerar och genomför tillsammans. Respektive myndighet deltar med stöd av 

den lagstiftning som gäller för deras sakområde. 

 

21. Tillsynsavgifter 

 

Rättsregel 

Kommunen har enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen rätt att ta ut avgifter för tillsyn av den 

som har provsmaknings- eller serveringstillstånd. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun 

Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och baseras på självkostnads- och 

likställighetsprincipen som regleras närmare i kommunallagen. Det finns både en fast och 

rörlig avgiftsdel, den rörliga avgiften baseras på försäljningen av alkoholdrycker. 

 

22. Riktlinjer vid servering 

 

Serveringstider 

Rättsregel 

Bestämmelsen i 8 kapitlet 19§ alkohollagen om serveringstider syftar främst till att 

motverka olägenheter som onykterhet och oordning. Bestämmelsen om serveringstider är en 

viktig del av den svenska alkoholpolitiken. Social hänsyn ska därför gå före affärs- eller 
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konkurrensmässig hänsyn. Att en konkurrerande restaurang redan har fått längre 

serveringstid behöver därför inte motivera bifall till en annan ansökan. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun 

När kommunen prövar en restaurangs serveringstid ska man ta hänsyn till om 

serveringstiden kan medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller om den kan 

innebära särskild risk för människors hälsa. Skyddet för människors hälsa och intresset av 

att upprätthålla ordning, nykterhet och säkerhet ska stå i förgrunden när kommunen prövar 

sena serveringstider.  

Serveringstid efter klockan 01.00 medges med restriktivitet. 

Senare serveringstid än klockan 03.00 medges inte. 

Servering till klockan 03.00 medges endast för natt mot lördag eller mot helgdag. 

Vid serveringstid till 03.00 ska tillståndshavaren samt personal som arbetar i samband med 

alkoholservering ha genomgått kurs i ansvarsfull alkoholservering. 

Bygg- och miljönämndens bedömning av risken för störningar av närboende har stor 

betydelse vid prövning av serveringstidens längd. 

Polismyndighetens bedömning av risken för ordningsstörningar har stor betydelse vid 

prövning av serveringstidens längd. 

 Vid ansökan om serveringstid efter klockan 01.00 ska polisens synpunkter ges stor 

betydelse. Det är därför viktigt att sökanden motiverar varför senare serveringstid önskas. 

 

23. Ordning och nykterhet 

 

Rättsregel 

Allmänna bestämmelser om försäljning finns i 3 kapitlet alkohollagen och bestämmelser om 

servering finns i 8 kapitlet alkohollagen. I alkohollagens första kapitel 11§ andra stycket står 

det att försäljningen kallas servering om drycken ska förtäras på stället. Bestämmelserna i 3 

kapitlet om försäljning är därför tillämpliga även vid servering. Enligt 3 kapitlet 5§ ska 

skador i möjligaste mån förhindras vid försäljning och den som säljer alkoholdrycker ska se 

till att det råder ordning och nykterhet på försäljningsstället. Enligt 8 kapitlet 20§ ska 

personal vid servering se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning 

och onykterhet undviks. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun 

För att leva upp till lagens krav måste man ha kontroll över serveringen till gästerna och de 

serverade dryckerna. Det är inte förenligt med alkohollagens krav på återhållsamhet att 

släppa kontrollen av serveringen genom att servera större mängder alkohol på en gång till en 

person eller en mindre grupp människor. Som exempel kan nämnas servering av helflaskor 
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spritdryck, ölhinkar, öltunnor, shotsbrickor, användande av drinkvagnar och liknande. Om 

servering av till exempel helflaskor spritdrycker förekommer får alkoholdryckerna endast 

serveras genom sedvanlig bordsservering. Det innebär att självservering eller självtagning 

inte får förekomma. Serveringspersonalen serverar då dryckerna i gästernas glas och lämnar 

inte kvar flaskan vid gästernas bord. 

 

24. Uteservering 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kapitlet 14§ första stycket alkohollagen ska ett serveringstillstånd avse ett visst 

avgränsat utrymme, exempelvis en uteservering som finns i anslutning till serveringsstället. 

Riktlinjer i Håbo kommun 

Kommunen kan vid tillståndsgivningen besluta om kortare serveringstider på en 

uteservering än inomhus. Vid ett beslut om serveringstillstånd kan kommunen även villkora 

tiderna för när uteserveringen ska vara utrymd. Anledningen är att verksamheten inte får 

störa omgivningen, till exempel de som bor i närheten av restaurangen. Om kommunen inte 

har villkorat tillståndet med en särskild utrymningstid för uteserveringen gäller 

serveringsställets utrymningstid, det vill säga 30 minuter efter den serveringstid som gäller 

för serveringsstället i övrigt. 

Sökanden ska visa att denne har rätt att disponera marken, exempelvis genom 

markupplåtelse. 

Uteserveringen utgörs till största delen av sittplatser vid bord och är på en klart avgränsad 

yta i anslutning till restaurangen. 

Det ska för gästerna tydligt framgå vad som är serveringsyta och därmed var gästerna får 

vistas med alkoholdrycker. På vilket sätt avgränsningen ska göras kan bedömas i det 

enskilda fallet, gärna i samråd med kommunen. 

Köket ska vara dimensionerat även för uteserveringen. 

Serveringstiden kan vid fall av alkoholpolitiska olägenheter som ordnings- eller 

bullerstörningar begränsas till klockan 22.00 och senare serveringstid än 01.00 beviljas med 

stor restriktivitet. 

 

25. Gemensamt serveringsutrymme 

 

Rättsregel 

I 8 kapitlet 14§ andra stycket alkohollagen ges möjlighet för flera tillståndshavare att 

utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Det innebär att ett särskilt tillstånd kan beviljas 

för att servera på samma yta. En förutsättning är att de som ansöker om gemensamt 
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serveringsutrymme har ett eget serveringstillstånd. Särskilda villkor kan meddelas i samband 

med beslutet om tillstånd för ett gemensamt serveringsutrymme. 

 

 

26. Catering till slutna sällskap 

 

Rättsregel 

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande 

serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje 

tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen enligt 8 kapitlet 4 § alkohollagen. Den som 

bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för att kunna beviljas stadigvarande 

serveringstillstånd. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun 

Vid bedömningen av lokalen där serveringen ska äga rum tar Håbo kommun hänsyn till om 

lokalen ligger i 

 områden som är särskilt känsliga ur ordningssynpunkt 

 särskilt känsliga områden i anslutning till ungdoms- eller idrottsmiljöer 

 om lokalen är säker ur brandsäkerhetssynpunkt. 

 

27. Villkor i samband med serveringstillstånd 

 

Rättsregel 

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den meddelar tillstånd 

också meddela olika slags villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar. 

Villkoren kan endast ges vid beslut om serveringstillstånd. Dit räknas också beslut om 

utökning av ett gällande tillstånd, till exempel förlängd serveringstid och utökning av 

serveringslokal eller annat serveringsutrymme. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun 

Villkoren bedöms i varje enskilt fall och kan exempelvis avse 

 Förordnade ordningsvakter. 

 Olika utrymningstider. 

 Olika serveringstider beroende av typ av evenemang på en idrottsanläggning. 
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 Begränsning av servering genom att endast tillåta bordsservering. 

 

Restauranger som serverar alkoholdrycker efter klockan 01.00 förenas med villkor om att 

personal som arbetar i samband med servering av alkohol genomgår utbildning i ansvarsfull 

alkoholservering. 

 

28. Tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kapitlet 2§ alkohollagen kan ett serveringstillstånd ges för servering till allmänheten 

eller slutet sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande eller avse en enstaka tidsperiod eller 

ett enstaka tillfälle. Tillfälliga tillstånd förutsätter att det inte är fråga om en regelbundet 

återkommande verksamhet. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun för tillfällig servering till allmänheten 

Endast juridisk eller fysisk person som uppfyller kraven i alkohollagen för personlig och 

ekonomisk lämplighet ska få tillstånd att servera alkoholdrycker vid tillfällig servering till 

allmänheten. Alkoholserveringen ska ingå i ett evenemang som är ansvarsfullt. Det råder 

stor återhållsamhet när det gäller serveringstillstånd i samband med evenemang som 

huvudsak vänder sig till en ungdomlig publik. Risk för olägenheter i fråga om ordning och 

nykterhet eller särskild risk för människors hälsa får inte finnas. 

Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska tillhandahållas. 

Grundregeln för tillfällig servering är att det rör sig om max 12 tillfällen/år eller max 90 

dagar sammanhängande. 

Servering ska bedrivas på en begränsad serveringsyta där bordsplatser finns. 

Vid prövning av serveringstidens längd har miljö- och byggnämndens samt 

polismyndighetens bedömning av risk för störda grannar och ordning stor betydelse. 

Senare serveringstider än klockan 01.00 medges med återhållsamhet. Kommunen kan vid 

arrangemang där det förväntas en större publiktillströmning, det vill säga när det är någon 

aktivitet som är utöver den normala verksamheten, bevilja senare serveringstid än klockan 

01.00. Detta handlar dock endast om några enstaka tillfällen/år och endast fredag och dag 

före röd dag samt max till klockan 03.00. 

Servering av spritdrycker medges inte, undantag kan göras för tillställningar där det anses 

som tradition, exempelvis snaps till julbord. 

Bedömningen av antalet ordningsvakter sker i samråd med polismyndigheten. 

Sökanden ska ha beviljats markupplåtelse. 
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Riktlinjer i Håbo kommun för tillfällig servering till slutet sällskap 

För att det ska kunna vara frågan om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är känd 

före det aktuella arrangemanget. Om medlemskap kan lösas i entrén är det inte fråga om ett 

slutet sällskap. Det ska vara en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse 

utöver den aktuella tillställningen. 

Ideell förening eller stiftelse som söker tillstånd ska ha en tillfredsställande organisation. 

Den ska ha ett namn som kan särskiljas från andra och ha antagit stadgar. Protokoll som 

visar styrelsens sammansättning och vem som tecknar firma ska också kunna redovisas. 

Dessutom krävs att verksamheten antingen bedriver ideell eller annan verksamhet samt att 

verksamheten kan bedömas som bestående. 

Servering medges under normaltid klockan 11.00 – 01.00. 

Vid varje tillfälle då alkoholservering till slutet sällskap sker ska arrangören veta vilka 

personer som deltar. Det innebär att arrangören på lämpligt sätt i förväg har tagit emot 

anmälningar från de personer som kommer att närvara. 

Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster/medlemmar under pågående 

tillställning. Förhållanden som att entréavgifter tas ut eller att medlemskort säljs och att 

lokalen är öppen för nya gäster under tiden tillställningen pågår medför att serveringen anses 

riktad till allmänheten. 

Inbjudan/information om tillställningen exempelvis genom brev, annons, flygblad eller via 

hemsida får bara vara riktad till medlemmar. Annonsering eller liknande får inte ske till 

allmänheten. 
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1 Driftredovisning 

  
Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall jan-
okt 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
från budget 

      

Nämndverksamhet -429 -405 -300 -383 22 

Nämndadministration -137 -185 -124 -151 34 

Konsument- och energirådg -106 -110 -91 -111 -1 

Tillstånd 44 -47 -318 -118 -71 

Förvaltningsövergripande -6 350 -6 633 -5 258 -6 358 275 

Anhörigstöd -181 0 0 0 0 

Missbrukarvård för vuxna -5 906 -6 708 -3 839 -4 612 2 096 

Barn- och ungdomsvård -24 354 -25 594 -23 990 -29 112 -3 518 

Familjerätt -1 827 -2 429 -1 610 -1 957 472 

Övriga insatser vuxna -217 -765 -457 -483 282 

Ekonomiskt bistånd -13 894 -14 127 -12 675 -15 930 -1 803 

Flyktingmottagande 3 969 -359 -3 394 -6 328 -5 969 

Arbetsmarknadsåtgärder -284 -275 -173 -212 63 

Summa -49 672 -57 637 -52 229 -65 755 -8 118 

2 Kommentarer till driftredovisning 

Socialnämndens prognos har försämrats och visar nu på ett underskott på 8,1 miljoner 

kronor. Den stora skillnaden är att prognos för helårskostnad för institutionsplaceringar 

barn och unga justerades felaktigt vid föregående prognos. Även inom ekonomiskt 

bistånd har underskottet ökat. 

Förvaltningsövergripande överskott 275 000 kr 

Ej budgeterade intäkter för koordinator närvård och något lägre personalkostnader på 

helår täcker ökade kostnader för system som ej budgeterats samt konsultstöd. 

Missbrukarvård för vuxna överskott  2 096 000 kr 

Sedan prognos i delårsuppföljning har överskottet inom verksamheten ökat ytterligare. 

De externa vårdvistelserna har sedan 2016 stadigt blivit färre och mindre kostsamma 

både på grund av färre nya klienter, men även på grund av ett aktivt arbete för vårdkedja 

och insatser på hemmaplan. Detta är lägsta kostnaderna för extern missbruksvård sedan 

minst 7 år tillbaka. Efter oktober månad ser det ut som att det blir två år i rad utan någon 

placering enligt LVM. I och med minskat antal missbruksärenden har det varit möjligt 

att som en besparingsåtgärd för nämnden inte ersätta vårens pensionsavgång för en 

deltidsanställd behandlare. I början av september finns inga beslut om kontaktpersoner 

SoL vuxna varför ett överskott förväntas. 

Barn- och ungdomsvård underskott  3 518 000 kr 

Prognosen vid delårsbokslutet för institutionsplaceringar var felaktig och därför är det 

nu en markant försämring av underskottet.  Inom institutionsvård för barn och unga 

prognostiseras ett underskott på 4 500 000 kronor.  Inom verksamheten finns delar som 

har ett överskott på nästan 1 miljon kronor:  familjehem, kontaktpersoner och 

kontaktfamiljer. En personalförstärkning inom familjebehandling finns budgeterad på 

verksamheten familjerätt och visar därför underskott här mot budgeterat. Kostnaden för 
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urinprov har ökat jämfört med föregående år och beräknas visa på ett underskott vid 

årets slut. 

Familjerätt överskott 472 000 kr 

Överskottet beror på att personalförstärkning finns budgeterad men utfallet finns i 

verksamheten barn- och ungdomsvård. 

Övriga insatser vuxna överskott 282 000 kr  

Skyddat boende inom våld i nära relationer har behövts i lägre utsträckning än 

budgeterat. 

Ekonomiskt bistånd underskott 1 803 000 kr 

Den stadigt försämrade prognosen ökar oron inför år 2019, eftersom försvårande 

omvärldsfaktorer ökar i form av striktare bedömningar från försäkringskassan och en 

högre arbetslöshet hos utomeuropeiskt födda. Ett internt utvecklingsområde är de allt 

för låga intäkterna från försäkringskassan, vilket i viss mån kan påverkas genom aktivt 

bevakande av möjliga förmåner. Detta motsvarar dock enbart ett mindre belopp av den 

stora ökningen utbetalningar. Det finns även ökade personalkostnader för inhyrd 

personal samt en halv tjänst som tidigare finansierades inom projektet nu återfinns i 

driften. 

Flyktingmottagande underskott 5 969 000 kr 

Det prognostiserade underskottet är fortfarande lägre än prognos per mars. Underskottet 

består till största del av högre kostnad för placeringar under första halvåret än den 

ersättning som migrationsverket betalar ut. Avdelningen har lyckats förhandla om priser 

och /eller ändra typ av boende/placering för större delen av gruppen enligt de 

individuella behov som varje ungdom har. Dessa lägre kostnader ger effekt först under 

hösten och ger även bättre förutsättningar för 2019. Kontraktet med Vårljus för HVB-

hemmet har avslutats enligt tidigare beslut av nämnden.  Det kommer ge besparing 

under främst 2019. 8-14 tomma platser hos Vårljus under Jan- Aug och kostnaden för 

att avsluta kontraktet 10 månader i förväg utgör 3 miljoner kronor av underskottet. 

2.1 Åtgärdsplan för ekonomi i balans 

Socialnämndens resultat för 2018 beräknas bli 8,1 miljoner kronor i underskott. I 

huvudsak består kostnaderna av placeringar av vuxna missbrukare, placeringar av barn 

och unga samt av försörjningsstöd. Kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen har 

minskat varje år sedan 2015 och är betydligt lägre än genomsnittskostnaden i länet och i 

riket. Åtgärder som placeringar av barn, unga och vuxna görs först när mindre 

ingripande lösningar har prövats och enstaka insatser kan ha stor påverkan på nämndens 

resultat. Förvaltningens bedömning är att det saknas rimliga och möjliga åtgärder för en 

budget i balans utöver de åtgärder som redan vidtagits. 

2.1.1 Tabell 

Åtgärd 
Besparings-

effekt detta år 
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Socialförvaltningen 
Förvaltningschef socialtjänsten 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-525 79 
thomas.brandell@habo.se 

 

Budget och mål 2019, internbudget, investeringsbudget, ramar, 
mål, plan 2020-2021 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige hemställa om att 

nämndens ram för 2019 utökas med 8 640 tkr.    

Sammanfattning 

Socialnämnden bedöms för 2019 ha kostnader som överstiger den tilldelade 

ramen med ca 8,6 miljoner kronor. Det är främst kostnaderna för vissa 

placeringar av barn och unga samt kostnaderna för nyanlända och 

ensamkommande barn som bedöms orsaka underskottet.   

Ärende 

Socialnämndens tilldelade rambudget för 2019 är som tidigare år påverkad 

av de befolkningsförändringar utifrån demografi som förväntas. Den 

allmänna befolkningsökningen påverkar i förhållandevis låg grad nämndens 

kostnader. Kostnaderna påverkas däremot i hög grad av vilka insatser för 

enskilda individer som pågår och av migrationsverkets anvisningar av 

nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande. 

 

När det gäller gruppen nyanlända och skyddsbehövande beräknas 

kostnaderna för 2019 öka med 1,4 miljoner kronor jämfört med 2018. 

 

Under några år har statsbidragen för mottagande av ensamkommande barn 

inneburit ett överskott i förvaltningens resultat. I juli 2018 förändrades 

regelverket kring den statliga ersättningen och för 2019 beräknas 

merkostnaden för kommunen bli drygt 1,7 miljoner kronor. 

 

Institutionsplaceringarna av barn och unga bedöms för 2019 bedöms för 

2019 kosta ca 5,5 miljoner mer än vad som finns i budget. Det handlar om 

ett fåtal personer där olika alternativa insatser prövats och där det i 

dagslägen inte finns någon annan lösning. 

 

För att minska kostnaderna kommer förvaltningen att ha en tjänst inom den 

öppna missbruksvården vakant och föreslår också en avgift om 200 kronor 

per besök för familjerådgivning. Förvaltningen avvaktar också med att 

anställa ytterligare en handläggare inom ekonomiskt bistånd vilket skulle 

behövas utifrån en ökad ärendebelastning.  

 

Sammantaget bedöms socialnämnden behöva ett budgettillskott om drygt 

8,6 miljoner ytterligare för 2019 för att kunna ha en budget i balans. Några 

besparingar utöver de ovan redovisade föreslås inte. Det är inte möjligt 

utifrån arbetsbelastning om enskilda ska kunna få de insatser man har rätt 
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till utifrån lagstiftningen. Erfarenheten är också att besparingar i form av 

indragna tjänster som socialarbetare inte är effektiva. Denna typ av åtgärder 

tenderar snarast att öka kostnaderna för ekonomiskt bistånd och placeringar.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om socialnämnden inte tillförs ytterligare 8,6 miljoner så kommer nämnden 

2019 att redovisa ett motsvarande underskott.       

Beslutsunderlag 

– Budget och mål år 2019, plan år 2020-2021    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen    
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1 Uppdrag och ansvarsområde 

Allt arbete inom socialnämndens verksamheter ska utgå från socialförvaltningens 

värdegrund: 

Alla som kommer i kontakt med Håbo kommun har rätt till ett professionellt bemötande 

präglat av vänlighet, finkänslighet, ödmjukhet, respekt och omtanke. 

Barnperspektivet ska alltid beaktas. 

På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden tillgodose kommuninvånarnas 

behov av vård, omsorg och service enligt gällande lagar, förordningar, riktlinjer och 

målsättningar. Socialnämnden har det politiska ansvaret för verksamhet inom individ- 

och familjeomsorgen inklusive flyktingfrågor och integration. Socialnämnden ansvarar 

också för bland annat tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen. 

Socialnämndens verksamhet regleras främst av bestämmelser i: 

 Socialtjänstlag (2001:453) 

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

 Kommunallag (2017:725) 

 Förvaltningslag (2017:900) 

 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

 SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

 SOSFS 2014:5, om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, 

LVU, LVM och LSS 

 SOSFS 2014:4, om våld i nära relationer 

 Alkohollagen 

Därutöver tillkommer även annan lagstiftning och föreskrifter, nationella riktlinjer samt 

kommunala styrdokument. 

Socialnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt 

utvärdering och utveckling av verksamheten. Socialnämndens verksamhet är i 

förvaltningen organiserad i avdelningen för stöd till vuxna och avdelningen för stöd till 

barn och unga samt en förvaltningsövergripande avdelning för administrativt stöd och 

utveckling. Inom socialförvaltningen arbetar olika yrkesgrupper med att verkställa 

nämndens uppdrag såsom exempelvis socialsekreterare, familjebehandlare, behandlare 

inom missbruksvården, administrativ personal och chefer. 
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2 Budget år 2019 och plan år 2020-2021 

2.1 Förändringar i driftbudget 

Förändring, tkr Kategori 2019 2020 2021 

Budget 2018  -57 637 -57 637 -57 637 

Missbruksvård vuxna Justering 1 495 -360 -360 

Personal inom handläggning barn och 
ungdomsvård finansieras inte längre av 
statsbidrag från Socialstyrelsen 

Lag och 
förordning 

 -500 -500 

Lägenheter för unga i behov av stöd återgår till 
ordinarie verksamhet Ungdomscoachning 

Justering -216 -724 -1 067 

Avgifter för familjerådgivning startar under 
2019 liksom andra kommuner har. 

Befolkning 100 100 100 

Ekonomiskt bistånd Befolkning -2 420 -3 420 -5 420 

Kostnader för placeringar ensamkommande 
barn och personal finansieras inte längre helt 
av statsbidrag 

Lag och 
förordning 

-2 780 -1 780 -1 500 

Ökade kostnader för system, kvalitetssäkring 
av statistik och bidrag till föreningar 

Övrig 
förändring 

-323 -423 -423 

Anhörigstöd, del som tillhör Socialnämnden. 
Besparing med Vård- och omsorgsnämnd 

Övrig 
förändring 

142 142 142 

Övriga omprioriteringar beslutade av 
förvaltningschef 

Övrig 
förändring 

-1 499 4 525 6 469 

Löneökning enligt ram  -791 -1 582 -2 373 

Summa förändringar jämfört med budget 2018  -6 292 -4 022 -4 932 

Summa budget  -63 929 -61 659 -62 569 

2.2 Driftbudget år 2019 och plan år 2020-2021 

Verksamhet 
Bokslut 
2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2018 

Förändr 
18/19 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Nämndverksamhet -429 -383 -405 6 -399 -421 -429 

Nämndadministratio
n 

-137 -176 -185 -23 -208 -208 -208 

Konsument- och 
energirådg 

-106 -111 -110 70 -40 0 0 

Tillstånd 44 -94 -47 47 0 0 0 

Förvaltningsövergrip
ande 

-6 350 -6 537 -6 633 30 -6 603 -7 000 -7 107 

Anhörigstöd -181 0 0 0 0   

Missbrukarvård för 
vuxna 

-5 006 -5 068 -6 708 1 494 -5 214 -6 700 -6 700 

Barn- och 
ungdomsvård 

-24 354 -27 454 -25 594 -2 232 -27 826 -27 100 -27 776 

Familjerätt och 
familjerådgivning 

-1 827 -1 960 -2 429 359 -2 070 -2 200 -2 226 

Övriga insatser 
vuxna 

-217 -671 -765 -1 175 -1 940 -1 940 -1 940 

Ekonomiskt bistånd -13 894 -15 426 -14 127 -2 205 -16 332 -17 850 -19 550 

Flyktingmottagande 3 969 -5 963 -359 -2 781 -3 140 -1 950 -1 250 
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Verksamhet 
Bokslut 
2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2018 

Förändr 
18/19 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Arbetsmarknadsåtg
ärder 

-284 -252 -275 118 -157 -315 -315 

Omprioriteringar 
2020-2021 

     4 025 4 932 

Summa -48 772 -64 095 -57 637 -6 292 -63 929 -61 659 -62 569 

Budget överförd från Socialnämnd till Vård- och omsorgsnämnd enligt beslut KF 2018/00260 

§73 med 900 tkr på verksamhet Missbrukarvård för vuxna. Justering är gjord ovan i bokslut 

2017, prognos och budget 2018. 

Socialnämnden har en utökad ram med totalt 6,2 miljoner kronor. I den budgeten som 

förvaltningen lagt finns inte utrymme för nya kostnader utöver de redan kända. 

Tillstånd 
Ett förslag på nya taxor och avgifter för tillstånd och tillsyn för alkohol, tobak, folköl 

och läkemedel kommer lämnas till Kommunfullmäktige. Denna myndighetstillsyn ska 

vara självfinansierad och därför förutsätter förvaltningen att taxorna ändras. 

 

Missbruksvård för vuxna 
Budgeten har lagts utifrån de senaste två årens mycket låga kostnader för externa 

vårdvistelser. En tidigare deltids-pensionsavgång vakanshålles dessutom under året. 

Inför år 2020 beräknas dock tjänsten behöva återinrättas, i och med den nuvarande 

missbruksproblematiken hos ungdomar i övre tonåren. 

Barn och ungdomsvård 
Inom verksamheten barn och ungdomsvård är budgeten stramt beräknad. De placeringar 

på institutionsvård för unga som idag är kända och beräknas bli långvariga har samma 

kostnad som under 2018. Den tilldelade ramen innebär att inga arvoden för familjehem 

och kontaktpersoner kan höjas. 

Familjerätt och familjerådgivning  
Ett försök med avgift för familjerådgivning under 2019, 200 kronor per besök,kommer 

att föreslås fullmäktige. Det innebär ökade intäkter med ca 100 tkr per år. En 

utvärdering kommer att ske efter ca sex månader. 

Flyktingmottagande 
Verksamheten för ensamkommande barn kräver större ram år 2019 eftersom den lägre 

ersättningen från Migrationsverket ger full helårseffekt ,liksom kommunfullmäktiges 

beslut om att ensamkommande barn över 18 år, som är i asylprocessen, ska få stanna i 

kommunen om de går i gymnasiet. Utmaningen under 2019 består främst i att integrera 

ungdomarna så att de blir självförsörjande. 

För nyanlända med uppehållstillstånd - vuxna och familjer - kan driftprojektet där 

ersättning och kostnader finns under 3 år inte längre finansiera all personal som arbetar 

med målgruppen, varför ett par deltidstjänster omfördelats från projekt till driftbudget 

för år 2019. 

Ekonomiskt bistånd 
Budgetramen för år 2019 har anpassats utifrån prognos 2018 samt beräknade 

förändringar år 2019. De ökade kostnaderna beror dels på striktare bedömningar från 

försäkringskassan samt att kostnaderna för försörjningsstöd för de som anvisats till 

kommunen efter bosättningslagen år 2016 börjar överflyttas från projekt till driftbudget. 

För att dessa kostnader inte ska fortsätta öka under kommande år är samtliga nämnders 

arbete i integrationsuppdraget en viktig prioritet. 
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Övriga insatser vuxna 
Justeringar har gjorts för att följa definitioner upprättade av statistiska centralbyrån 

(SCB) mer korrekt. Från och med 2019 redovisas därför även sociala lägenheter här. 

Verksamhet sociala lägenheter redovisades tidigare under ekonomiskt bistånd.    

2.3 Investeringsbudget år 2019 och plan år 2020-2021 

Verksamhet 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Not 

Inventarier årligt utbyte 0 120  120  

Summa      

Socialnämnden har behov av att kunna ställa i ordning nya arbetsplatser alternativt viss 

förnyelse av möbler och IT-utrustning. Om det blir aktuellt med flytt av arbetsplatser till 

landstingshuset behöver ytterligare investeringsbudget avsättas i detta projekt. 

3 Resurs- och produktionsmått 

3.1 Produktion 

Mått 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 189 200 210 225 260 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 1 061 1 038 1 070 1 160 1 350 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade i 
Håbo kommun. 

27 26 24 18 20 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade 
i  annan kommun. 

76 45 40 40 40 

Antal skyddsbehövande hushåll med 
försörjningsstöd (Projekt. Inte i driftsbudget) 

  90 85 95 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd för 
skyddsbehövande (Projekt. Inte i 
driftsbudget.) 

  635 610 685 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 0-6 år. 

120 123 130 130 130 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 6-12 år. 

173 170 140 120 140 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 13-18 år. 

208 194 210 140 210 

Antal avslutade ärenden som gäller barn som 
varit aktuella för insatser på familjeteamet. 

62 87 75 75 75 
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4 Verksamhetsplan 

4.1 Perspektiv: Målgrupp 

Socialnämndens verksamhet är framför allt inriktad på frivilliga insatser för de 

kommuninvånare som önskar och behöver detta.  

 

Lagen om vård av unga (LVU) ger nämnden mandat att i vissa fall använda 

tvångsåtgärder till skydd för barn och unga. Med stöd av Lagen om vård av missbrukare 

i vissa fall kan nämnden använda sig av tvångsvård för att bryta ett avancerat och 

långtgående missbruk 

 

4.1.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget 

Kritisk kvalitetsfaktor: Delaktighet och inflytande 

Den enskilde har rätt att vara delaktig och ha inflytande i sin egen process och sina 

insatser. 

Kritisk kvalitetsfaktor: Effektiv och rättssäker handläggning 

Det är viktigt med tillgång och följsamhet till vägledande bedömning och med en snabb 

och rättssäker handläggning. 

Kritisk kvalitetsfaktor: Professionellt bemötande och tillgänglighet 

För att kunna ta tillvara på den enskildes resurser, göra korrekta bedömningar och på 

annat sätt utföra sitt arbete är det viktigt att förvaltningens medarbetare har ett 

professionellt bemötande och arbetar med att skapa god tillgänglighet på alla plan. 

Kritisk kvalitetsfaktor: Individanpassade insatser 

Individens behov och förutsättningar är en viktig utgångspunkt för planering av 

insatserna. 

 
4.1.2 Prioriterade utvecklingsmål 

Inom samtliga verksamhetsområden ska nämnden verka för att den enskilde ska 

komma snabbare ut i självförsörjning och arbete. 

Strategi för att uppnå målet 

Inom ramen för sitt grunduppdrag ska nämndens samtliga verksamheter i sitt arbete 

främja människors väg till arbete, studier eller annan självförsörjning. 

Nyckelindikator 

Redovisningen kommer att ske i form av en sammanfattande nulägesrapport från 

förvaltningen 

4.2 Perspektiv: Verksamhet 

4.2.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget 

Kritisk kvalitetsfaktor: Effektiva och kvalitativa stödsystem 

Det är viktigt att stödsystemen fungerar och att det finns en support, .både tekniskt och 

personellt. 

Kritisk kvalitetsfaktor: God samverkan internt och externt 

En öppen kommunikation och samarbete internt och externt, mellan alla yrkeskategorier 

och funktioner är en förutsättning för att skapa en bra verksamhet. 

Kritisk kvalitetsfaktor: Välfungerande dialog mellan tjänstemän och politiker 
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För att beslut som fattas ska vara väl underbyggda och att tjänstemännen får 

förutsättningar att verkställa de politiska besluten. 

Kritisk kvalitetsfaktor: Kvalitetssäkrad upphandling och avtalsuppföljning 

För att säkra kvaliteten hos de externa insatserna behöver förvaltningen följa upp de 

avtal man ingått samt att man i upphandlingen har den kompetens som krävs. 

 

4.2.2 Prioriterade utvecklingsmål 

Stärka samverkansytorna och utveckla metoderna kring ungdomar under 25 med 

missbruksproblematik 

Strategi för att uppnå målet 

Vidareutveckling av samverkan med Region Uppsala och intern samverkan. Utveckling 

av metoder inom avdelningen för stöd till barn och unga. 

Nyckelindikator 

Redovisningen kommer att ske i form av en sammanfattande nulägesrapport från 

förvaltningen 

4.3 Perspektiv: Medarbetare 

4.3.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget 

Kritisk kvalitetsfaktor: God arbetsmiljö 

En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är viktigt för att behålla och rekrytera 

kompetenta medarbetare. 

Kritisk kvalitetsfaktor: Tillitsbaserat och nära ledarskap 
Ett tillitsbaserat och nära ledarskap är viktigt för att ta tillvara på medarbetarnas 

kompetens och skapa förutsättningar för en välfungerande verksamhet. 

Kritisk kvalitetsfaktor: Lärande miljö 

En lärande miljö som präglas av prestigelöshet och kunskapsutveckling ger en 

organisation som kontinuerligt utvecklas och är rustad för nya utmaningar och 

möjligheter.  

Kritisk kvalitetsfaktor: Kompetenta och engagerade medarbetare 

För att ha en god kvalitet i verksamheterna är det avgörande att ha engagerade 

medarbetare med rätt kompetens. 

 
4.3.2 Prioriterade utvecklingsmål 

Behålla en tillitsbaserad organisation som inkluderas i nya styrmodellen. 

Strategi för att uppnå målet 

Utvecklande av det tillitsbaserade ledarskapet. Arbeta för gemensamma värderingar och 

en tillitsbaserad kultur på arbetsplatsen. 

Nyckelindikator 

Redovisningen kommer att ske i form av en sammanfattande nulägesrapport från 

förvaltningen 
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4.4 Perspektiv: Ekonomi 

4.4.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget 

Kritisk kvalitetsfaktor: God ekonomisk hushållning inom budgetram 

En god ekonomisk hushållning ger förutsättningar för att upprätthålla god verksamhet 

både nu och i framtiden. 

 Kvalitetsmått: Ekonomirapporter 

Kritisk kvalitetsfaktor: Korrekta underlag för prognossäkerhet 

För att kunna ha en hög prognossäkerhet krävs goda underlag från såväl chefer, 

ekonomer och övriga stödfunktioner i förvaltningen på varje område. Korrekta 

prognoser innebär väl avvägda besparingar eller nysatsningar inom budgetram. 

Kritisk kvalitetsfaktor: Rätt ekonomiska förutsättningar 

Rätt ekonomiska förutsättningar krävs för att utföra lagstadgad verksamhet och de 

politiska beslut som fattas inom området. 
 

5 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2019 

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo 

kommun tar ut år 2019. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige. 

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2018 

och år 2019. 

För att ta del av de fullständiga taxe- och avgiftsbestämmelserna, hänvisas till 

kommunen hemsida eller kommun@habo.se. 

Socialnämnden har lämnat ett ärende till Kommunfullmäktige  med införande av avgift 

för familjerådgivning 2019, DNR SN 2018/00044 nr 31549. Nedan redovisas förslag till 

ny avgift. 

En översyn av avgifter för serveringstillstånd, alkohol- och tobakstillsyn har gjorts och 

ett förslag på nya avgifter lämnas till Socialnämnden och sedan till Kommunfullmäktige 

för beslut av avgifter gällande från 1 mars 2019. Förslaget innehåller både nya avgifter 

och höjning av de som redan finns.  Senaste översyn gjordes 2012 därför är behovet 

stort att anpassa till ändrad lagstiftning och praxis. Nedan redovisas avgifter enligt 

beslut 2012. 

Sammanställning taxor/avgifter Socialnämnden 

Observera att förslag på nya avgifter serveringstillstånd, alkohol och tobakstillsyn lämnas till KF för 
beslut i feb 2019. 

Avgifter serveringstillstånd,  alkohol- och tobakstillsyn 

SN2012/43 
nr2012.2002 

   

Kommunen har enligt 8 kap 10§ Alkohollagen rätt att ta ut avgifter, dels för ansökan  och dels för tillsyn 
av den som har serveringstillstånd. 

Avgifterna för prövning och tillsyn formuleras som procentsatser av gällande prisbasbelopp. Avgifterna 
revideras varje år efter att nytt prisbasbelopp är fastställt. 

  Prisbasbelopp: 

  45 500 kr 46 500 kr 

Avgifter 
serveringstillstånd 

Andel av 
prisbasbelopp 

år 2018 år 2019 

Ansökningsavgift    
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Sammanställning taxor/avgifter Socialnämnden 

Nyansökan 
stadigvarande tillstånd 
för servering till 
allmänheten 

18 % 8 190 kr 8 370 kr 

Nyansökan, 
stadigvarande tillstånd 
för servering till slutna 
sällskap 

14 % 6 370 kr 6 510 kr 

Tillfälligt tillstånd för 
servering till 
allmänheten 

9 % 4 095 kr 4 185 kr 

Tillfälligt tillstånd för 
servering till slutna 
sällskap 

2 % 910 kr 930 kr 

Serveringstillstånd vid 
cateringverksamhet 

9 % 4 095 kr 4 185 kr 

Utvidgat tillstånd 
avseende lokal, 
uterservering, drycker 
eller serveringstid 

10 % 4 550 kr 4 650 kr 

Tillfälligt utvidgat 
tillstånd avseende 
lokal, uteservering, 
drycker eller 
serveringstid 

3 % 1 365 kr 1 395 kr 

Pausservering, tillfälligt 
för servering till 
allmänhet 

2 % 910 kr 930 kr 

Kunskapsprov (i 
avgiften ingår 3 prov) 

1 % 455 kr 465 kr 

    

Tillsynsavgift. Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med permanent 
serveringstillstånd. Avgifter baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan. 

0-14 basbelopp (0-540 
400 kronor) 

8 % 3 640 kr 3 720 kr 

14-56 basbelopp 
(upptill 2.161.600 kr) 

15 % 6 825 kr 6 975 kr 

56-112 basbelopp (upp 
till 4.323.200 kr) 

17 % 7 735 kr 7 905 kr 

Över 112 basbelopp 24 % 10 920 kr 11 160 kr 

Stadigvarande tillstånd 
till slutet sällskap 

2 % 910 kr 930 kr 

Folköl, Tillsynsavgift 3 % 1 365 kr 1 395 kr 

Tobak, Tillsynsavgift 3 % 1 365 kr 1 395 kr 

    

Avgifter familjerådgivning, ärende 10 dec för beslut av KF år 2019 

Per tillfälle   200 kr 
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1 Uppdrag och ansvarsområde 

Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet. Vård och behandling ska så långt som möjligt 

genomföras i frivilliga former. Utgångspunkten för allt arbete ska vara den enskildes 

behov, lagstiftningen och de ekonomiska resurserna. Socialnämnden bedriver sitt arbete 

i nära samverkan med brukarna och i enlighet med socialtjänstlagen ska tvångsinsatser 

så långt som möjligt undvikas. 

Socialnämnden består av tre ledamöter och två ersättare. Nämnden ansvarar framför allt 

för kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorgens område. Det är bland 

annat rätten till bistånd, åtgärder vid missbruk, omsorger om barn och ungdom, 

serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. Nämndens uppdrag 

omfattar även mottagande av ensamkommande barn, nyanlända flyktingar och 

skyddsbehövande. 

För att kunna fatta akuta beslut måste en ordinarie ledamot i nämnden alltid finnas 

tillgänglig. Ordinarie ledamöter har en jourvecka var tredje vecka. 

Inom nämnden finns tre avdelningar: stöd till barn och unga, delar av stöd till vuxna 

samt delar av administration och utveckling. 

2 Verksamhetsanalys 

2.1 Befolkningsförändringar 

Särskild befolkningsökning 

Kommunens befolkningsförändringar utifrån demografi och inflyttningar bedöms 

innebära enbart mindre förändringar inom verksamheten och dess kostnader de 

närmaste åren jämfört med den särskilda befolkningsförändring som sker i och med 

migrationsverkets anvisningar av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande till 

kommunen. Detta är en målgrupp som på ett helt annat sätt än genomsnittsbefolkningen 

blir föremål för verksamheten inom avdelningen för stöd till vuxna, dels i och med 

själva mottagningsarbetet och integrationsinsatser och dels i och med behovet av 

bostäder och ekonomiskt bistånd. 

Ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd i och med särskild befolkningsökning 1 400 

tkr 

Ett år efter avslutad etableringsplan övergår kostnader från nyanländas ekonomiska 

bistånd från flyktingprojektet till driftsbudget. Erfarenheten visar att det bör beräknas 

minst 5-7 år innan en nyanländ är i egenförsörjning, vilket enligt nuvarande 

projektavgränsning innebär minst 2-4 år med försörjningsstöd i driftbudget. 

Under år 2019 förväntas ungefär tio unga vuxna, som kom till Sverige som 

ensamkommande barn, att ”växa ur” stödboende- och HVB-hemsinsatser genom 

avdelningen för stöd till barn och unga. Dessa kommer ofta istället att få insatser, främst 

ekonomiskt bistånd, från avdelningen för stöd till vuxna. Förvaltningens praxis är att 

denna förskjutning som regel inte sker förrän ungdomen fyller 21 år eller dessförinnan 

slutar gymnasiet. 

Ovanstående två grupper inom mottagandet av flyktingar och andra skyddsbehövande 

beräknas att utöver övrig befolkningsförändring och effekter från omvärldsförändringar 

såsom försäkringskassans regelverk, utgöra 1400 tkr i utökade kostnader år 2019 

jämfört med år 2018. Beräkningen inkluderar ett antagande att ungefär 25 % årligen 

lämnar kommunen eller hittar egen försörjning. 
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2.2 Ny internhyra 

Inga förändringar planeras för Socialnämndens verksamheter. 

2.3 Lagar och förordningar 

  

Riksdagen har beslutat om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa 

ensamkommande unga.  Det innebär att i lagen anpassas bestämmelserna om 

uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå. Lagen kommer att träda i kraft den 1 juli 

2018. 

   

2.4 Övriga förändringar 

  

De markant ökade antalet anvisningar av nyanlända under 2016-2018 har påverkat 

volymerna för handläggare inom ekonomiskt bistånd, vilket innebar att en ny 

handläggartjänst inrättades förra året. Antalet ärenden per handläggare har dock ändå 

ökat och beräknas öka ännu mer år 2019 genom ytterligare anvisningar, samt ett visst 

övertagande av vuxna före detta ensamkommande barn från stödboenden. Ökningen blir 

än mer kännbar i och med allt fler utförsäkrade i och med ändrade bedömningar hos 

försäkringskassan. 

I och med rådande budgetläge har sådan personalutökning dock inte planerats in i 

förvaltningens budgetförslag. Konsekvensen av besparingen är att varje handläggare 

kommer att få allt fler ärenden att handlägga, vilket innebär en försening av önskvärt 

utvecklingsarbete med tätare personliga besök, årliga uppdateringar av 

grundutredningar samt tätare uppföljningar av individens handlingsplan mot 

självförsörjning. Besparingen bedöms ändå som möjlig för år 2019, men sannolikt 

kommer utökningen inte att kunna skjutas längre på framtiden är år 2020. 

Ej ersatt pensionsavgång, deltid beroendeterapeut 345 tkr. Utifrån rådande budgetläge 

avvaktar förvaltningen med att ersätta den pensionsavgång som skedde år 2018. 

Besparingen, som motsvarar 345 tkr, bedöms som möjlig under år 2019 i och med 

senaste årets lägre volymer av missbruksärenden. Eftersom förvaltningen sett ett behov 

av utökad missbrukskompetens för ungdomar innebär dock ändå besparingen en 

uppskjuten/inställd utveckling av verksamheten som skulle ha haft en viktig 

förebyggande effekt. 

2.5 Budgetjusteringar mellan nämnder 

Enligt beslut av kommunfullmäktige upprättas en ny nämnd, Kultur och Fritid 2019. 

Om Kultur och Fritid kommer ha med tillståndshantering i nämndsreglementet planeras 

verksamheten tillsyn och alkoholtillstånd att överföras från socialnämnden till kultur- 

och fritidsnämnden 2019. 

Beräknad nettobudget 51 000 kronor. 
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2.6 Förändringar i driftbudget 

Förändring, tkr Kategori 2019 2020 2021 

Budget 2018  -57 637 -57 637 -57 637 

Institutionsvård missbruk vuxna beräknas klara 
en besparing 

Justering 300 300 300 

Besparing av personal inom öppen 
missbruksvård 2019 

Justering 364 364 364 

Återställning av personal inom öppen 
missbruksvård till tidigare omfattning 

Justering  -300 -300 

Ökning av personal inom handläggning barn 
och ungdomsvård då personal ej längre 
finansieras av statsbidrag 

Lag och 
förordning 

 -500 -500 

Lägenheter för unga i behov av stöd återgår till 
ordinarie verksamhet Ungdomscoachning 

Justering  -724 -1 067 

Avgifter för familjerådgivning startar under 
2019 liksom andra kommuner har. 

Befolkning 100 100 100 

Ökad kostnad för försörjningsstöd dels på 
grund av försäkrningskassans hårdare regler 
och att nyanlända inte ersätts från 
projektmedel. 

Befolkning -152 -152 -152 

Personal som arbetar med målgruppen 
nyanlända skyddsbehövande vuxna o familjer 
kan inte finansieras inom projektet med 
statsbidrag 

Lag och 
förordning 

-87 -87 -87 

Kostnader för placeringar ensamkommande 
barn och personal finansieras inte längre helt 
av statsbidrag 

Lag och 
förordning 

-1 565 -150 -16 

Personal inom arbetsstöd är underbudgerad 
2018 

Övrig 
förändring 

-20 -20 -20 

Ökade kostnader för system, kvalitetssäkring 
av statistik och bidrag till föreningar 

Övrig 
förändring 

-323 -423 -423 

Anhörigstöd, del som tillhör Socialnämnden. 
Besparing med Vård- och omsorgsnämnd 

Övrig 
förändring 

142 142 142 

Löneökning enligt ram  -791 -1 582 -2 373 

Summa förändringar jämfört med budget 2018  -2 032 -3 032 -4 032 

Summa budget  -59 669 -60 669 -61 669 
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2.7 Driftbudget år 2019 och plan år 2020-2021 

Verksamhet 
Bokslut 
2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2018 

Förändr 
18/19 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Nämndverksamhet -429 -419 -405 6 -399 -421 -429 

Nämndadministratio
n 

-137 -151 -185 -5 -190 -193 -197 

Konsument- och 
energirådg 

-106 -120 -110 -10 -120 -120 -120 

Tillstånd 44 -211 -47 -4 -51 -55 -59 

Förvaltningsövergrip
ande 

-6 350 -6 381 -6 633 14 -6 619 -6 999 -7 107 

Anhörigstöd -181 0 0 0 0   

Missbrukarvård för 
vuxna 

-5 006 -5 796 -6 708 774 -5 934 -6 700 -6 700 

Barn- och 
ungdomsvård 

-24 354 -27 687 -25 594 150 -25 444 -25 444 -25 444 

Familjerätt och 
familjerådgivning 

-1 827 -2 014 -2 429 342 -2 087 -2 177 -2 226 

Övriga insatser 
vuxna 

-217 -693 -765 -1 189 -1 954 -978 -981 

Ekonomiskt bistånd -13 894 -13 906 -14 127 -1 206 -15 333 -15 889 -16 941 

Flyktingmottagande 3 969 -7 568 -359 -1 019 -1 378 -1 378 -1 150 

Arbetsmarknadsåtg
ärder 

-284 -294 -275 115 -160 -315 -315 

Summa -48 772 -65 240 -57 637 -2 032 -59 669 -60 669 -61 669 

Budget överförd från Socialnämnd till Vård- och omsorgsnämnd enligt beslut KF 201800260 

§73 med 900 tkr på verksamhet Missbrukarvård för vuxna. Justering är gjord ovan i bokslut 

2017, prognos och budget 2018. 

Förvaltningen bedömer att socialnämndens behov för 2019 är ca 8,6 miljoner mer än 

den ram som nämnden tilldelats och den summa som är ofinansierad efter det att vissa 

besparingar genomförts. 

Budgeten är beräknad med vissa förutsättningar: 

Barn och ungdomsvård 

 De placeringar på institutionsvård för unga som idag är kända och beräknas bli 

långvariga har samma kostnad som under 2018. 

 att inga arvoden för familjehem och kontaktpersoner kan höjas. 

Familjerätt och familjerådgivning 

 Ett försök med avgift för familjerådgivning under 2019, 200 kronor per besök, 

kommer att föreslås fullmäktige. Det innebär ökade intäkter med ca 100 tkr per 

år. En utvärdering kommer att ske efter ca sex månader.  

Flyktingmottagande 

 Placeringar för ensamkommande barn har som högst en dygnskostnad på 1000:-

per dygn. Detta förutsätter att verksamheten lyckas förhandla sig till lägre priser. 

Ett arbete som sker löpande redan nu. 

 Att de ensamkommande barn som är över 20 år är självförsörjande och inte 

behöver en placering. 

 Att de ensamkommande barn över 18 år som är i asylprocessen och ej går i 
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gymnasieskolan överförs till Migrationsverkets ansvar. 

 Projektet där ersättning och kostnader finns under 3 år för övriga nyanlända och 

skyddsbehövande vuxna och familjer kan inte längre finansiera all personal som 

arbetar med målgruppen. Därför behövs personal finansieras i driftbudget och 

för 2019 beräknas 1 tjänst till driftbudget.   

Ekonomiskt bistånd 

En utökad kostnad beräknas eftersom den ökande volymen nyanlända som anvisats till 

kommunen efter bosättningslagen 2016 inte är självförsörjande när deras etableringstid 

på två år är slut. I dagsläget sträcker sig kommunens driftprojekt "flyktingmottagning" 

över en treårsperiod, men även efter den tidsperioden krävs oftast ekonomiskt bistånd 

som försörjning. Detta räknas då som "vanligt" ekonomiskt bistånd och belastar 

driftsbudgeten i högre utsträckning än tidigare. Utifrån ovanstående kan driftprojektet 

komma att omfatta enbart 2 år. Detta kommer innebära ökade kostnader i driftbudgeten. 

NY information från sommaren 2018, ej med i verksamhetsplanering eller behov utöver 

ram: Det är extra svårt att göra beräkningar på detta eftersom kommunen under 

sommaren 2018 dessutom fått överta en målgrupp från migrationsverket som innebär att 

unga asylsökande som ansökt om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen i vissa lägen 

kan komma att få ekonomiskt bistånd. 

Övriga insatser vuxna 

Justeringar har gjorts för att följa definitioner upprättade av statistiska centralbyrån 

(SCB) mer korrekt. Från och med 2019 redovisas därför även sociala lägenheter här. 

Verksamhet sociala lägenheter redovisades tidigare under ekonomiskt bistånd. 

  

  

2.8 Investeringsbudget år 2019 och plan år 2020-2021 

Verksamhet 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Not 

Inventarier årligt utbyte 0 120  120  

      

      

Summa      

Socialnämnden har behov av att kunna ställa i ordning nya arbetsplatser alternativt viss 

förnyelse av möbler och IT-utrustning. 
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3 Resurs- och produktionsmått 

3.1 Produktion 

Mått 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 189 200 210 225 270 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 1 061 1 038 1 070 1 160 1 335 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade i 
Håbo kommun. 

27 26 24 24 20 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade 
i  annan kommun. 

76 45 40 40 40 

Antal skyddsbehövande hushåll med 
försörjningsstöd (Projekt. Inte i driftsbudget) 

  90 85 95 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd för 
skyddsbehövande (Projekt. Inte i 
driftsbudget.) 

  635 610 685 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 0-6 år. 

120 123 130 130 130 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 6-12 år. 

173 170 140 140 140 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 13-18 år. 

208 194 210 210 210 

Antal avslutade ärenden som gäller barn som 
varit aktuella för insatser på familjeteamet. 

62 87 75 75 75 

Ovan redovisa produktionsmått är inte kompletta och heller inte uppdaterade. Ett arbete 

pågår i förvaltningen med verksamhetsplan för 2019 i enlighet med den nya 

styrmodellen. En del i detta arbete är att se över de produktionsmått som redovisas i 

syfte att dessa ska vara relevanta för verksamheten och efterfrågas av nämnden. Förslag 

till verksamhetsplan kommer att redovisas på nämndens sammanträde i december. 

4 Behov utöver ram 

Verksamhet som Socialnämnden har 2018 och kommer ha 2019 vilken inte ryms 

inom tilldelad ram. Det vill säga om denna begärda ramökning inte kan genomföras 

kommer Socialnämnden gå med motsvarande summa i underskott under 2019. 

Handläggare från driftprojekt till ekonomiskt bistånd 506 000 kr: 
En större andel än tidigare av ersättningen från migrationsverket fördelas numera till 

barn- och utbildningsnämnden och kultur livsmiljö. Intäkterna i driftsprojektet 

flyktingmottagning motsvarar bland annat därför inte längre projektets kostnader. I det 

lagda budgetförslaget har därför totalt en årsarbetare om 592 tkr behövts läggas in i 

driftsbudgeten. 87 tkr beräknas finansieras inom budget och därmed återstår 506 tkr 

som inte ryms inom tilldelad ram. 

Konsekvens: Om inte ramen utökas kommer utfallet år 2019 att överskjuta budget med 

motsvarande belopp eftersom neddragning på personal skulle innebära att den lagstyrda 

verksamheten inte skulle kunna bedrivas korrekt. 

Institutionsplaceringar barn och unga 5 475 000 kr 

Den ökade kostnaden för placeringar avser nya placeringar som gjorts under 2018 och 
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som med stor säkerhet kommer att kvarstå 2019. 

Konsekvens: Såvitt vi idag kan bedöma kommer kostnaden att kvarstå även 2019. Om 

nämnden inte kompenseras så innebär det med stor sannolikhet ett underskott för 2019 

med motsvarande belopp. 

Ekonomiskt bistånd 900 000 kr  

Kostnadseffekten av den särskilda befolkningsökningen beräknas till cirka 1 400 tkr. 

500 tkr finansieras dock inom ram tack vare minskade kostnader för missbruksvårdens 

institutionsplaceringar. 

Konsekvens: Om inte ramen utökas kommer utfallet år 2019 att överskjuta budget med 

motsvarande belopp eftersom biståndsberättigade kommuninvånare har laglig rätt att få 

utbetalt bistånd oavsett budgetläge. 

Flyktingmottagning, ensamkommande barn och unga  1 759 000 kr  

Kommunen kommer att ha kvarstående kostnader för mottagandet av ensamkommande 

barn och som inte finansieras av statsbidrag. 

Sammanfattande analys 

Som redovisats ovan har nämnden ett mycket ansträngt budgetläge för 2019. För att 

minska kostnaderna har förvaltningen bl a beslutat att vakanshålla en tjänst inom den 

öppna missbruksvården och förslår också att en avgift införs för familjerådgivning samt 

tjänsten som anhörigkonsulent, vilken delfinansieras, av socialnämnden, vakanshålls. 

Med dessa kostnadsminskningar inräknade bedöms nämnden ha ett underskott för 2019 

motsvarande 8,6 miljoner kronor. Några ytterligare förslag om kostnadsminskningar 

framläggs inte. Dessa skulle i så fall hamna på personalsidan och bedöms inte vara 

möjliga utifrån arbetsbelastning och heller inte effektiva ur kostnadssynpunkt. En för 

låg bemanning av socialsekreterare och behandlingspersonal skulle sannolikt vara 

kontraproduktivt då det genererar högre kostnader för försörjningsstöd och högre 

kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna. Det är inte alls osannolikt att dessa 

kostnader skulle vara högre än vad som sparas in på en minskad bemanning.  

  

tkr År 2019 År 2020 År 2021 

Verksamhet som finns 2018 och kommer finnas 2019. 
Motsvarande underskott om ramökning inte är möjligt. 

   

Handläggare från driftprojekt till ekonomiskt bistånd -506 -506 -506 

Institutionsplaceringar barn och unga -5 475 -3 650 -3 650 

Ekonomiskt bistånd -900 -4 510 -8 110 

Ensamkommande barn och unga -1 759 -1 759 -1 759 

    

Summa -8 640 -10 425 -14 025 

5 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2019 

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo 

kommun tar ut år 2019. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige. 

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2018 

och år 2019. För att ta del av de fullständiga taxe- och avgiftsbestämmelserna, hänvisas 

till kommunen hemsida eller kommun@habo.se. 
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Socialnämnden kommer lämna ett ärende till Kommunfullmäktige  med införande av 

avgift för familjerådgivning 2019, DNR SN 2018/00044 nr 31549. Nedan redovisas 

förslag till ny avgift. 

Avgifter för serveringstillstånd, alkohol- och tobakstillsyn är beroende av att 

prisbasbeloppet är fastställt för 2019. Det finns nu ett preliminärt belopp för 2019 men 

ännu ej beslutat. 

SN2012/43 nr2012.2002    

Kommunen har enligt 8 kap 10§ Alkohollagen rätt att ta ut avgifter, dels för ansökan  och dels för tillsyn 
av den som har serveringstillstånd. 

Avgifterna för prövning och tillsyn formuleras som procentsatser av gällande prisbasbelopp. Avgifterna 
revideras varje år efter att nytt prisbasbelopp är fastställt. 

  Prisbasbelopp: 

  45 500 kr 46 500 kr 

Avgifter serveringstillstånd 
Andel av 

prisbasbelo
pp 

år 2018 

år 2019, 
preliminärt 

prisbasbelo
pp 

Ansökningsavgift    

Nyansökan stadigvarande tillstånd för servering till 
allmänheten 

18 % 8 190 kr 8 370 kr 

Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till 
slutna sällskap 

14 % 6 370 kr 6 510 kr 

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 9 % 4 095 kr 4 185 kr 

Tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap 2 % 910 kr 930 kr 

Serveringstillstånd vid cateringverksamhet 9 % 4 095 kr 4 185 kr 

Utvidgat tillstånd avseende lokal, uterservering, drycker 
eller serveringstid 

10 % 4 550 kr 4 650 kr 

Tillfälligt utvidgat tillstånd avseende lokal, uteservering, 
drycker eller serveringstid 

3 % 1 365 kr 1 395 kr 

Pausservering, tillfälligt för servering till allmänhet 2 % 910 kr 930 kr 

Kunskapsprov (i avgiften ingår 3 prov) 1 % 455 kr 465 kr 

    

Tillsynsavgift. Rörlig tillsynsavgift betalas av alla 
tillståndshavare med permanent serveringstillstånd. 
Avgifter baseras på försäljningen av alkoholdrycker året 
innan. 

   

0-14 basbelopp (0-540 400 kronor) 8 % 3 640 kr 3 720 kr 

14-56 basbelopp (upptill 2.161.600 kr) 15 % 6 825 kr 6 975 kr 

56-112 basbelopp (upp till 4.323.200 kr) 17 % 7 735 kr 7 905 kr 

Över 112 basbelopp 24 % 10 920 kr 11 160 kr 

Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 2 % 910 kr 930 kr 

Folköl, Tillsynsavgift 3 % 1 365 kr 1 395 kr 

Tobak, Tillsynsavgift 3 % 1 365 kr 1 395 kr 

    

Avgifter familjerådgivning, ej beslutat av KF. 
Tjänsteskrivelse dnr SN2018/00044 nr 31549 

  år 2019 

Per tillfälle   200 kr 
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 Datum Vår beteckning 

 2018-11-27 SN 2018/00047 nr 31762 

Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Lisa Grönlund, Avdelningschef 
lisa.gronlund@habo.se 

 

Remissvar – Förslag till program för uppföljning och insyn av 
privata utförare 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens yttrande och överlämnar 

yttrandet till kommunstyrelsen som svar på remiss     

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har på delegation remitterat ärendet Förslag till program 

för uppföljning och insyn av privata utförare till socialnämnden för yttrande. 

Ärendet 

Förvaltningen har inget att invända mot det föreslagna programmet och 

överlämnar yttrandet till socialnämnden för godkännande. 

Beslutsunderlag 

– Yttrande, daterat 2018-11-21 

– Remiss KS 2018/000659, daterad 2018-09-24  

______________ 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Tillsvidare 

Dokumentansvarig Kansli- och kvalitetschef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

PROGRAM FÖR 

Uppföljning 

och insyn av 

privata 

utförare 
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Diarienummer KS 2018/00659 nr 84732 

Gäller för  Samtliga nämnder 

Tidpunkt för "[Ange datum för senaste aktualitetsprövning]"  

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner "[Ange datum och § för antagande av tidigare versioner]"  

Relaterade styrdokument "[Ange relaterade styrdokument]"  
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 Datum Vår beteckning 

 2018-09-24 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

 

 

  

Program för uppföljning och insyn av privata utförare 

Innehåll 

1. Inledning  4 

2. Syfte  4 

3. Avgränsning 4 
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 Datum Vår beteckning 

 2018-09-24 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

 

 

 

1. Inledning 

Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen (KL) med syfte att uppföljningen 

av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och 

regioner ska bli bättre. De nya reglerna gäller från 1 januari 2015. Enligt lagen ska 

fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur 

fullmäktiges riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur 

allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

Kommunfullmäktige uppdrar i och med detta program till varje nämnd att med 

utgångspunkt i programmet ansvara föra att privata utförare, i tillämpliga delar, inom 

nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt: 

 De lagar, förordningar och föreskrifter om gäller eller kan komma att gälla för 

verksamheten 

 De mål och riktlinjer som fullmäktige och nämnd fastställer för respektive 

verksamhet 

2. Syfte 

Syftet med att fullmäktige ska lägga fast ett program är att lyfta frågorna om uppföljning och 

insyn till en politisk strategisk nivå för att där lägga fast riktlinjer för uppföljning och insyn i 

privata utförares verksamhet.  

Av programmet framgår bl. a att varje nämnd ska med fullmäktiges program som grund 

utarbeta en plan som ses över årligen för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska 

följas upp. Vidare ska varje nämnd i avtal med privata utförare säkerställa att information 

som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en 

privat utförare. 

3. Avgränsning 

Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor eftersom de är egna huvudmän för 

verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet utan reglerad genom 

tillståndsgivning. 

4. Uppföljning och insyn  

När en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska 

kommunen kontrollera och följa upp verksamheten (3 kap 19 § KL). Uppföljningen görs i 

huvudsak av två skäl: 

- som kontroll av att ett uppdrag utförs i enlighet med uppdragsbeskrivningar, 

förfrågningsunderlag, anbud och avtal 

- som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och 

förbättrade tjänster. 

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar också 

för att detta regleras i de avtal/uppdragsbeskrivningar som träffas med varje utförare. I 
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 2018-09-24 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

 

 

avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av 

verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter till kommunen samt rapporterar in 

nödvändiga uppgifter i övrigt till kommunen, i nationella register eller till andra 

myndigheter. Ovanstående kommer att införas successivt vartefter nya avtal och 

överenskommelser träffas med utförare. 

5. Plan för nämndernas uppföljning 

Varje nämnd ska med fullmäktiges program som grund utarbeta och fastställa en plan som 

ses över årligen för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp.  

Planen ska bl a innehålla 

 En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar 

 Vad som ska följas upp 

 Vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas 

 Särskilda granskningsområden, t ex utifrån resultat av tidigare uppföljningar och 

ändrade omvärldsfaktorer 

 Tidplan 

 Former för återkoppling av resultat till nämnd, utförare och allmänhet 

Respektive nämnd ansvarar för att planen anpassas efter nämndens specifika verksamhet och 

förhållanden.  

Planen ska följas upp av nämnden årligen.  

6. Allmänhetens insyn 

Varje nämnd ska i avtal med privata utförare säkerställa att information som gör det möjligt 

att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en privat utförare. Utföraren 

ska kunna lämna information när kommunen begär det. Informationen ska göra det möjligt 

för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs. Nämnden ska i sin begäran precisera 

vilken information som efterfrågas. Informationen som begärs in ska ha en koppling till 

upphandlingen och den verksamhet som upphandlas. 

Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som kan lämnas 

utan omfattande merarbete eller inte strider mot lag eller författning samt inte anses utgöra 

företagshemligheter. 

Informationen ska ge insyn inom följande områden: 

 Verksamhetens kvalitet 

 Avvikelser i verksamheten 

 Personalen och deras villkor 
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 Miljö-, integrations- och jämställhetsarbete 

 Utförarens ekonomi 

 Ägarförhållanden och företrädare 

Varje nämnd ansvarar för att sammanställa informationen och publicera den på 

externwebben. 
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 Datum Vår beteckning 

 2018-11-21 SN 2018/00047 nr 31755 

Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Lisa Grönlund, Avdelningschef 
0171-525 82 
lisa.gronlund@habo.se 

 

Remiss, Program för uppföljning och insyn av privata utförare 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har på delegation remitterat ärendet – Förslag till program 

för uppföljning och insyn av privata utförare, KS 2018/00659 – för yttrande till 

socialnämnden. Programmet påverkar alla nämnder där verksamhet delvis eller 

helt bedrivs av privata utförare. 

Av nämndens yttrande ska det framgå översiktligt på vilket sätt nämnden anser 

att programmet påverkar verksamheten. 

Synpunkter 

När det gäller rätten till insyn i leverantörens verksamhet skrivs det in i 

samtliga ramavtal som socialnämnden är inkluderad i.  

De tjänster som avropas från ramavtal som upphandlats tillsammans med 

andra kommuner följs vanligen inte upp på avtalsnivå av Håbo kommun, 

men av den samordnande kommunen.  

Inom vissa verksamheter inom socialnämndens område, kan biståndsbeslut 

innebära en köpt tjänst från privat leverantör som inte ingår i något 

ramavtal. De individavtal som då upprättas efter direktupphandling följs i 

dagsläget enbart upp på individnivå. För att efterleva programmets 

intentioner krävs utökad uppföljning, vilket dock bedöms som 

genomförbart.  

Ställningstagande 

Socialnämnden har inget att invända mot det föreslagna programmet.  
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 Datum Vår beteckning 

 2018-12-03 SN 2018/00071 nr 31793 

Socialförvaltningen 
Avdelning Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

 

Fördelning inom riksnorm för försörjningsstöd 2019 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 

fördelning inom riksnormen för försörjningsstöd för år 2019.   

2. Socialnämnden förklarar paragrafen för omedelbart justerad.     

Sammanfattning 

Riksnormen för försörjningsstöd gäller för alla kommuner i Sverige och 

justeras varje år av regeringen. Varje kommun beslutar sedan hur de 

enskilda posterna inom normen ska fördelas.    

Ärendet 

Inför 2019 har regeringen höjt riksnormen generellt med cirka 2 % vilka 

förvaltningen föreslår fördelas jämnt mellan de interna posterna. 

Förvaltningen inväntar dock en möjlig justering från Socialstyrelsen i och 

med att tv-avgiften försvinner vid årsskiftet, vilket förvaltningen bedömer 

kan komma att innebära en minskning med cirka 200 kronor av normen för 

de gemensamma hushållskostnaderna. Förvaltningen ber nämnden om 

möjlighet att, om Socialstyrelsen inför eller under år 2019 ändrar 

totalbeloppet, minska posten dagstidning/telefon/tv med motsvarande 

belopp utan föregående föredragning för nämnden.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Regeringens höjning av riksnormen innebär uppskattningsvis ungefär 240 

tkr för år 2019 för Håbo kommun. 

Beslutsunderlag 

– Utredning avseende fördelning inom riksnormen för försörjningsstöd 

2019, daterad 2018-12-03.  

______________ 
Beslut skickas till 

Avdelningen för stöd till vuxna    
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 Datum Vår beteckning 

 2018-12-03 SN 2018/00071 nr 31794 

Avdelning Stöd till vuxna 
Avdelning Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

 

Utredning, fördelning inom riksnormen för försörjningsstöd 2019 

 

Bakgrund 

Riksnormen för försörjningsstöd gäller för alla kommuner i Sverige och justeras 

varje år av regeringen. Utöver riksnormen utgörs försörjningsstödet av skäliga 

kostnader för vissa andra angivna poster som till exempel boendekostnader, 

elkostnader med mera.  

Riksnormen ska täcka kostnaderna för livsmedel, kläder, skor, fritid och lek, 

hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning och 

telefon. Regeringen anger årligen en summering för de tre sistnämnda posterna, 

så kallade ”gemensamma hushållskostnader” samt en summering för de 

förstnämnda, så kallade ”personliga kostnader”. Vilket belopp som avser att 

täcka kostnaderna för exempelvis specifikt livsmedel är sedan upp till den 

enskilda kommunen att avgöra utifrån lokala förutsättningar.  

Vid ansökningar om försörjningsstöd spelar fördelningen inom riksnormen ofta 

en mindre roll då den sökande, efter en avräkning av eventuella egna inkomster, 

beviljas en samlad summa att använda utifrån eget omdöme. I vissa situationer 

är det dock enbart en ensam normpost, som till exempel matpengar, som 

biståndsbeslutet avser och då är en enhetlig norm för just livsmedel viktig för en 

rättssäker likabehandling.  

Förändringar nationellt inför år 2019 

I riksnormen 2019 har regeringen räknat upp normens samtliga poster med en 

summa av cirka 2 procent jämfört med riksnormen 2018.  

 

Den svenska TV-avgiften försvinner från och med 1 januari och övergår till en 

public service-avgift som betalas via beskattning av den enskildes inkomst. I 

samband med detta kommer socialtjänstens bidragstagare inte att ha en kostnad 

för TV-avgift och socialstyrelsen har tidigare aviserat att detta skulle komma att 

innebära en sänkning av normen för gemensamma hushållskostnader med ett 

belopp motsvarande tidigare tv-avgift (200 kronor år 2018).  Detta har dock inte 

skett och lagstiftningen som anger att riksnormen ska täcka kostnad för tv-avgift 

har inte heller ändrats ännu (4 kap 3 § SoL samt 8 kap 7 § SoL).  

 

Förvaltningen har sökt socialstyrelsen i frågan och inväntar svar, men behöver 

ändå redan nu föreslå nämnden ett beslut så att nya riksnormen kan användas i 

de beslut som i december månad tas inför januari.  

 

Eftersom kommunala självstyret inte medger några kommunala minskningar av 

riksnormen innebär detta att utrymmet för den tidigare TV-avgiften ligger kvar 

inom posten telefon/dagstidningar (som tidigare har benämnts 

telefon/dagstidning/tv) och alltså ger den sökande 200 kr extra för dessa poster.  
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Om Socialstyrelsen inför, eller under, år 2019 ändrar normen med anledning av 

TV-avgiftens upphörande önskar förvaltningen att få nämndens medgivande att 

justera den aktuella normposten utan föregående beslut av nämnden.  

 
Förvaltningens förslag inför år 2019 

Vid föregående års fastställande av normposter ändrade nämnden fördelningen 

inom normposterna i enlighet med förvaltningens förslag, så att största 

uppräkningen fördelades på livsmedelspost samt fritid/lek för barn samt hygien 

för de minsta blöjbarnen. Efter att dessa justeringar genomförts ser förvaltningen 

detta år inget behov av att justera fördelningen ytterligare utan föreslår en jämn 

uppräkning inom varje post.  

Kommuner kan enligt Socialstyrelsens riksnorm välja att minska summan för 

personliga kostnader för barn som dagligen äter lunch på förskola. Skillnaden 

skulle utgöra en minskning på mellan 130 kronor per månad (för ett barn under 

noll år) och upp till 260 kronor per månad (för ett barn upp till 6 år). Håbo 

kommun har under en längre tid inte gjort den distinktionen utan använt den 

högre summan. Förvaltningen föreslår i dagsläget ingen ändring, men vill i och 

med rådande budgetläge tydliggöra detta för nämnden. En ändring av detta 

skulle möjligen kunna innebära att familjer med hemmavarande mindre barn i 

mindre utsträckning låter äldre syskon gå i förskola, vilket beroende på situation 

skulle kunna innebära en försämrings för barnet. Att ha olika normbelopp 

beroende på hur många dagar barnen ätit lunch i förskolan under en vecka skulle 

också innebära en ökad månatlig utredningsinsats från socialsekreterarna. Denna 

resursåtgång är mer svårberäknelig. 

Kostnadseffekt 

Den generella höjningen på 2% innebär för Håbo kommun cirka 240 tkr på 

årsbasis. Kostnaden är inte valfri eller möjlig att undvika för kommunen.   

Kommunens val att inte minska matnormen för barn som dagligen äter lunch på 

förskolan bedöms uppskattningsvis uppgå till cirka 90-100 kr för år 2019. Denna 

kostnad är möjlig att undvika för kommunen, men vore en ändring av tidigare 

års praxis i Håbo (se ovan).   

Föreslagna normposter 

Normposterna kommer år 2019 enligt förvaltningens förslag se ut enligt 

följande: 

 

Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen 2019

Antal medlemmar i hushållet 1 pers 2 pers 3 pers 4pers 5 pers 6 pers 7  pers

Förbrukningsvaror 125 149 254 289 353 400 436

Summa 990 1100 1380 1570 1810 2050 2220

Dagstidning och 

telefon
865 951 1126 1281 1457 1650 1784
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Personliga kostnader inom riksnormen 2018

0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år  Ensam-

Ensam-

stående

Samman-

boende

Livsmedel 884 995 1071 1263 1433 1675 1963 1984 1766 2871

Kläder/skor 346 447 489 495 593 633 682 682 575 1144

Fritid/lek 179 277 319 443 751 851 880 889 454 913

Hygien 633 573 153 91 109 173 237 237 295 642

Barn- och 

ungdoms-

försäkring

88 88 88 88 104 108 118 118 0 0

Summa 2130 2380 2120 2380 2990 3440 3880 3910 3090 5570

 

 

Ovanstående normposter kommer direkt efter nämndens beslut att under resten 

av december månad användas i beräkning av biståndsbeslut inför januari. 

______________ 
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Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, nämndsekreterare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Delegationsförteckning för socialnämnden 2019 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna tillägg samt ändringar i 

delegationsförteckningen för nämndens ansvarsområde enligt angivna 

förslag   

2. Socialnämnden beslutar att delegationsförteckningen gäller från och 

med 2019-01-01 och tills vidare   

Sammanfattning 

Socialnämndens verksamheter har behov av att göra vissa förändringar och 

tillägg i befintlig delegationsförteckning utifrån vissa förändringar i 

föreskrifter och författningar. Se bifogad utredning för mer detaljerad 

beskrivning av förändringar.   

Ärendet 

Delegationsförteckningen för socialnämnden revideras med följande tillägg, 

ändringar och borttagna delar; 

Beslut                   Lagrum                  Delegat                  Anmärkning 
Bedömning ang. 

socialsekreterares 

behörighet i 

handläggning av 

uppgifter inom barn- 

och ungdomsvård 

HSLF FS 2017:79 

Socialstyrelsens 

föreskrifter och 

allmänna råd 

Förvaltningschef Nytt område  

Kontraktsskrivning 

mellan 

socialförvaltningen 

och fastighetsägare, 

vid inhyrning av 

bostäder som ska 

nyttjas som sociala 

bostäder 

Jordabalken 12 

kap (Hyreslagen) 

Förvaltningschef Nytt område 

Beslut om annat 

ekonomiskt bistånd 

4 kap. 2 § SoL Enhetschef ekonomiskt 

bistånd 

Nytt område –  

ska användas 

restriktivt 

Beslut om 

dagersättning och 

särskilt bidrag  

3a 2 stycket LMA Enhetschef Nytt område 

Att efter delegats 

biståndsbeslut teckna 

hyreskontrakt 

(andrahandskontrakt) 

Jordabalken 12 

kap (Hyreslagen) 

Bostadssamordnare Tillägg av 

Jordabalken 12 

kap 
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på bostadslägenhet 

för 

socialförvaltningens 

räkning 

Beslut om bistånd i 

form av extern vård, 

som köpt plats på 

behandlingshem eller 

stödboende eller som 

öppenvård, i annan 

kommun eller hos 

annan vårdgivare 

4 kap. 1§ SoL Enhetschef Ändring av delegat 

från 

avdelningschef till 

enhetschef samt 

förtydligande i 

beslut 

Beslut om annat 

ekonomiskt bistånd åt 

barn och ungdomar i 

samband med 

beslutad vårdinsats. 

Gäller både inom 

öppenvård eller vård 

i familjehem eller 

HVB. 

4 kap. 2 § SoL Enhetschef barn och 

ungdom 

Ändring från 4 

kap. 1§ SoL till 4 

kap. 2 § SoL 

Beslut om 

ekonomiskt bistånd 

till 

begravningskostnader 

i omedelbar 

anslutning till 

dödsfallet 

4 kap 2 § SoL Socialsekreterare 

ekonomiskt bistånd 

Tas bort, inryms 

annat ekonomiskt 

bistånd enligt 4 

kap. 2 §SoL 

Ansökan om 

utvecklingsmedel 

eller statsbidrag 

 Verksamhetsutvecklare/ 

avdelningschef 

Ändring från 

utvecklingsledare 

till verksamhets-

utvecklare 

 

Uppföljning 

Beslut som fattas med stöd av delegation redovisas till socialnämnden inför 

nämndens sammanträde.   

Beslutsunderlag 

– Delegationsförteckning för socialnämnden SN 2018/00072  

______________ 
Beslut skickas till 
Avdelningen stöd till barn, unga och familj 

Avdelningen stöd till vuxna 

Avdelningen administrativt stöd och utveckling    
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Socialförvaltningen 
Avdelning stöd till vuxna 
Catrin Josephson, avdelningschef 
catrin.josephson@habo.se 

 

Utredning, Behov av förändringar i delegationsförteckning 

Sammanfattning 

Förvaltningen har uppmärksammat att gällande delegationsförteckning 

saknar ett par beslutsparagrafer rörande bistånd enligt LMA (lag om 

mottagande av asylsökande med flera) samt behöver konkretiseras avseende 

inhyrning av bostäder som förvaltningen sedan hyr ut som biståndsbedömda  

sociala andrahandskontrakt. Därutöver önskar förvaltningen ändra en 

tidigare specificerad delegation avseende bistånd enligt 4 kap 2 § SoL samt 

ändra delegationen för bistånd i form av extern vård till vuxna missbrukare. 

Ändringarna i delegationsförteckningen föreslås träda i kraft 1 januari 2019.  

Ärendet     

Bistånd enligt LMA 

I och med nya regler, som tillsammans kallas gymnasielagen, har 

socialförvaltningen sedan augusti månad behandlat ansökningar enligt om 

ersättning enligt LMA, som socialnämnden enligt lag ska handlägga för 

vissa tillståndssökande. Denna möjliga situation är sedan tidigare omnämnd 

i förvaltningens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd, men 

däremot inte omnämnd i nämndens delegationsförteckning. Eftersom 

delegationsförteckningen anger att socialsekreterare har delegation på beslut 

om ekonomiskt bistånd som beviljas i enlighet med riktlinjerna kan detta 

tolkas som att socialsekreterare har mandat att fatta beslut även enligt 

omnämnda LMA. Men eftersom de specifika lagrummen inte anges i 

nuvarande förteckning önskar förvaltningen förtydliga denna möjlighet.  

För de beslut som förvaltningen behövt fatta i förekommande 

individärenden sedan augusti månad har enhetschef använts som delegat. 

Eftersom dessa ärenden inte förväntas förekomma frekvent föreslås 

enhetschefsnivå även framöver.  

Bistånd enligt 4 kap 2 § SoL 

Kommunfullmäktige beslutade i april 2018 att asylsökande ungdomar som 

studerar på gymnasiet skulle få möjlighet att stanna i kommunen istället för 

att hänvisas till migrationsverkets boenden. Detta beslut har inneburit att 

avdelningen för stöd till barn, unga och deras familjer därefter månatligen 

fattat ett antal beslut om annat ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2 § SoL, för 

asylsökande ungdomar som fått bo kvar i stödboende eller HVB-hem, 

eftersom denna målgrupp inte är berättigad till bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. 

Förvaltningen saknar dock nämndens delegation för sådana beslut.  

När nu detta ska justeras föreslår förvaltningen att möjligheten att fatta 

beslut enligt 4 kap 2 § SoL om annat ekonomiskt bistånd för denna 

målgrupp ges till enhetschef. 
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Efter att nya gymnasielagen trädde i kraft skapades ytterligare en målgrupp 

unga vuxna tillståndssökande som normalt inte omfattas av socialtjänstlagen 

och som, till skillnad från asylsökande, inte heller erbjuds något boende från 

migrationsverket. Förvaltningschef beslutade under augusti månad att 

ansökningar om kostnader för boende skulle beviljas sökande i denna 

målgrupp. Dessa ärenden handläggs inom avdelningen för stöd till vuxna 

och biståndsbesluten har på individnivå fattats av enhetschef för ekonomiskt 

bistånd och etablering i enlighet med 4 kap 2 § SoL, eftersom målgruppen 

inte omfattas av socialtjänstlagen. Förvaltningen saknar dock delegation för 

andra beslut enligt 4 kap 2 § SoL än vid dödsfall, vilket förvaltningen 

bedömer vore en brist på handlingsutrymme även oavsett denna nytillkomna 

målgrupp. 

När nu detta ska justeras föreslår förvaltningen att möjligheten att fatta 

beslut om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2 § SoL ges till enhetschef. 

Möjligheten kommer att användas restriktivt. 

Inhyrning av bostäder 

I nuvarande delegationsförteckning står inte inhyrning av bostäder omnämnt 

specifikt. Verksamhetsansvar för förvaltningen och biståndsbedömningen 

avseende de sociala kontrakten inryms hos avdelningschef för stöd till 

vuxna och det är även avdelningschefen som hittills signerat förvaltningens 

förstahandskontrakt. Förvaltningen bedömer att detta fungerat väl, men 

föreslår nu att nivån för beslut om inhyrning läggs till förvaltningschef i och 

med att behovet av inhyrning av nya bostäder förväntas bli lägre framöver. 

Ingen ändring föreslås avseende biståndsbeslut om andrahandskontrakt 

(avdelningschef) eller tecknande av andrahandskontrakt 

(bostadssamordnare).   

Extern vård för vuxna 

I nuvarande delegationsförteckning har avdelningschef delegation för beslut 

om köp av plats (d v s HVB- eller stödboende, behandlingshem) eller öppenvårds 

insats i annan kommun eller hos annan vårdgivare. Detta föreslås nu att delegeras 

till enhetschef för missbruk. Enhetens arbete fungerar väl med fokus på att i 

möjligaste mån erbjuda vård på hemmaplan. De externa vårdvistelserna har 

minskat och eftersom enhetschef är den som arbetsleder i individärenden bedöms 

det rimligt att delegationen förläggs till den nivån som är bäst insatt.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Socialnämnden 

Antaget SN § 2018-12-11, ersätter tidigare beslutad delegationsförteckning 

2018/00029, §32/2018 

Giltighetstid 2019-01-01 och tillsvidare 

Dokumentansvarig Förvaltningschef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

 

Delegations- 

förteckning 
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Socialnämnden    

 

Delegationsordning för socialnämnden 

Principer för beslut som fattas enligt delegation 

Beslut som fattas enligt delegation gäller på samma sätt som om nämnden 

själv fattat dem. Beslutet kan inte ändras av nämnden i annat fall än när 

nämnden kan fatta ett nytt beslut. Beslut som fattas av en tjänsteman utan 

delegering i ärendet saknar laga verkan.  

Beslut 

För definition av vad som kännetecknas som beslut och för regelverk gällande 

beslutsfattande inom socialnämndens verksamhet hänvisas till kommunallagen, 

förvaltningslagen och till Socialstyrelsens handbok ”Handläggning och 

dokumentation inom socialtjänsten” (2010). Delegationsbegränsningar 

Med de förbehåll som anges i kommunallagen 6 kap 34 § samt med 

hänsyn tagen till bestämmelserna i Socialtjänstlagen 10 kap 4,5 och 

6§ § delegerar socialnämnden, inom ramen för nämndens 

verksamhetsområde, beslutanderätt i angivna ärenden.  

Av nämnden delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden av 

principiell innebörd eller av större vikt. 

Delegat enligt denna förteckning är lägsta möjliga delegat för dessa 

beslut. Beslut kan alltid även fattas av högre delegat. 

I förekommande fall ska frågan om jäv prövas innan beslut fattas. 

Vid ansökan om bistånd ska avslagsbeslut fattas av samma delegat 

som krävs för bifall.  

Nyanställd personal har inte beslutanderätt enligt 

delegationsordningen förrän efter tre månaders anställning, om inte 

chef efter tidigast en månads anställning beslutar annorlunda. 

Anmälan 

Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska anmälas till 

nästkommande sammanträde med socialnämnden. 

Ersättare 

Vid förfall för socialnämndens ordförande får, om ersättare inte 

förordnats, beslut fattas av socialnämndens vice ordförande. 

Vid förfall av tjänsteman kan inte beslut fattas av ersättare, om inte 

sådan särskilt förordnats.  
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Socialnämnden    

 

Förkortningar  
SoL Socialtjänstlagen 

SoF Socialtjänstförordning 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LMA Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

FL, FvL Förvaltningslagen 

KL Kommunallagen 

FB Föräldrabalken 

ÄB Äktenskapsbalken 

BrB Brottsbalken 

SFS Statens författningssamling 

TF Tryckfrihetsförordningen 

SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 

SB Socialförsäkringsbalken 

JO Justitieombudsmannen 

JK Justitiekanslern 

 

Innehållsförteckning Sida 

1. Beslut om att föra talan, avge yttrande efterge skulder, med mera ......................... 4 

2. Offentlighets- och sekretesslagen, med mera .......................................................... 5 

3. Alkoholärenden........................................................................................................ 5 

4. Beslut enligt Tobakslagen........................................................................................ 7 

5. Flyktingmottagande ................................................................................................ .7 

6. Familjerätt ................................................................................................................ 8 

7. Vård och stöd Barn och unga................................................................................. 11 

8. Vård enligt LVU .................................................................................................... 14 

9. Ekonomiskt bistånd ............................................................................................... 17 

10. Vård och stöd vuxna .............................................................................................. 18 

11. Stöd våld i nära relationer ...................................................................................... 18 
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13. Övrigt ..................................................................................................................... 20 
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Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
1. Beslut om att föra talan, avge yttrande efterge skulder, med mera 

Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid 

allmän domstol eller förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef  

Utseende av ombud att föra nämndens talan 10 kap 2 § SoL Förvaltningschef Fullmakt till sakkunnig eller annan tjänsteman skrivs 

för varje enskild domstolsförhandling. 

Yttrande till förvaltningsdomstol med anledning 

av överklagat beslut 

10 kap 1-2 §§ SoL,  Delegaten i ursprungsbeslutet Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i 

ärende av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt. 

Beslut huruvida ändring av beslut ska ske samt 

ändring av beslut. 

37 § FvL Delegaten i ursprungsbeslutet  

Prövning av att överklagandet skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för 

sent. 

43 § FvL Delegaten i ursprungsbeslutet  

Avvisande av ombud 14 § FvL Socialsekreterare  

Yttrande till allmän domstol i brottmål 31 kap 2 § BrB Enhetschef 

 

 

Yttrande till allmän domstol när den som begått 

brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård 

31 kap 2 § BrB Enhetschef 

 

 

Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § lagen om offentligt biträde Socialsekreterare  

Yttrande över ansökan om rättshjälp genom 

offentligt biträde samt yttrande över 

kostnadsräkning 

3 § lagen om offentligt biträde 

och 7 § förordningen om 

offentligt biträde. 

Socialsekreterare  

Tecknande av socialförvaltningens namn vid 

köp, avtal eller kontrakt. 

 Förvaltningschef  

Ansökan om utdrag ur polisregistret Polisregisterkungörelsen Socialsekreterare  

Yttrande till tillsynsmyndighet  13 kap 2 § SoL Socialnämnden Tillsynsmyndighet är IVO, JO, JK.  

Beslut enligt 9 kap 3 § SoL om att föra talan om 

ersättning hos förvaltningsrätt om återkrav enligt 

9 kap 1 § SoL och 8 kap 1 § SoL 

9 kap 3 § SoL 

 

Socialnämnden  

Anmälan till Socialstyrelsen om missförhåll-

anden i socialnämndens verksamhet (Lex Sarah). 

14 kap 7§ SoL Socialnämnden  

Beslut om att efterge en skuld som uppkommit 

utifrån ersättningsskyldighet enligt 9 kap 1,2 §§ 

9 kap 3 § SoL   
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Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
och 8 kap 1 § SoL. 

- upptill fem (5) tusen kronor. 

- över fem (5) tusen kronor. 

 

Avdelningschef 

Socialnämnden 

Beslut om avgiftsbefrielse 8 kap 1 § SoL, 9 kap 2 § SoL Avdelningschef  

Yttrande angående värdeautomatspel 44 § lotterilag  Handläggare  

Bedömning angående socialsekreterares 

behörighet i handläggning av uppgifter inom 

barn- och ungdomsvård 

HSLF FS 2017:79 Förvaltningschef Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i 

socialtjänstens barn- och ungdomsvård 

2. Offentlighets- och sekretesslagen, med mera 

Beslut att lämna ut handlingar till berörd part.  11 kap 8 § SoL  Socialsekreterare Vid oklarheter ska rådgöras med enhetschef. 

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan 

myndighet samt uppställande av förbehåll i 

samband med utlämnande till enskild. 

6 kap 2,3 §§ och 

10 kap 13,14 §§ Offentlighets 

och sekretesslagen 

Avdelningschef  

Beslut om sekretess till skydd för en underårig i 

förhållande till vårdnadshavaren om det kan 

antas att den underårige lider betydande men om 

uppgiften röjs. 

12 kap 3 §  

Offentlighets och sekretesslagen 

 

Avdelningschef  

Beslut om att inte låta part i ett ärende ta del av 

en handling eller annat material i ärendet med 

hänsyn till allmänt eller enskilt intresse att 

uppgifterna inte röjs. 

10 kap 3 §  

Offentlighets och sekretesslagen 

Enhetschef  

Beslut om sekretess för uppgift i anmälan om 

någons personliga förhållanden, i förhållande till 

den som anmälan eller utsagan avser (sekretess-

beläggning av anmälare/uppgiftslämnare). 

26 kap 5 § 

Offentlighets och sekretesslagen 

Enhetschef  

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 

statliga myndigheter i forskningssyfte 

12 kap 6 § SoL Avdelningschef  

Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot 

underårig samt vissa grövre brott 

12 kap 10 § SoL.  

10 kap 21-24 §§ Offentlighets 

och sekretesslagen 

Enhetschef För polisanmälan angående vissa brott mot 

underåriga ska samråd ske med Barnahus. 

Beslut om polisanmälan angående brott mot egen 

verksamhet 

12 kap 10 § SoL 

10 kap 23,24 §§ Offentlighets 

Förvaltningschef Gäller hot och/eller våld mot tjänsteman samt 

egendomsskada. 
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 Datum Vår beteckning 

 2018-11-30 SN 2018/00072 nr 31776 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
och sekretesslagen 

3. Alkoholärenden 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 8 kap 2 § alkohollagen Socialnämnden  

Stadigvarande serveringstillstånd till slutna 

sällskap 

8 kap 2 § alkohollagen Socialnämnden  

Stadigvarande serveringstillstånd till 

cateringverksamhet 

8 kap 4 § alkohollagen Socialnämnden  

Tillfälligt tillstånd till servering i avvaktan på 

slutligt beslut i nämnd 

8 kap 2 § alkohollagen Socialnämndens ordförande  

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 

under enstaka tidsperiod eller vid enstaka 

tillfällen 

8 kap. 2 § alkohollagen Socialnämndens ordförande  

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 

under enstaka tidsperiod eller vid enstaka tillfälle 

8 kap 2 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Serveringstillstånd för servering i gemensamt 

serveringsutrymme 

8 kap 14 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Särskilt tillstånd för provsmakning vid 

tillverkningsställe 

8 kap 7 § alkohollagen Förvaltningschef  

Särskilt tillstånd för provsmakning vid 

arrangemang 

8 kap 6 § alkohollagen Förvaltningschef  

Utökning av dryckessortimentet 8 kap 2 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Utökning av lokal 8 kap 2 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Utökning av serveringstid 8 kap 2 § alkohollagen Förvaltningschef  

Utökning från slutet sällskap till allmänheten 8 kap 2 § alkohollagen Socialnämnden  

Ändring i befintligt serveringstillstånd 8 kap 2 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Tillfällig utökning av tid eller lokal vid enstaka 

tillfälle 

8 kap 2 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Beslut att låta konkursbo fortsätta 

serveringsrörelse 

8 kap 2 § Alkohollagen Alkoholhandläggare  

Beslut att meddela erinran 9 kap 17 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Beslut att meddela varning 9 kap 17 § alkohollagen Socialnämnden  

Beslut att återkalla serveringstillstånd 9 kap 18 § alkohollagen Socialnämnden  
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 Datum Vår beteckning 

 2018-11-30 SN 2018/00072 nr 31776 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslut att återkalla serveringstillstånd som inte 

längre utnyttjas 

9 kap 18 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Förbud mot försäljning av folköl 9 kap 19 § alkohollagen Socialnämnden  

Meddela varning vid försäljning av folköl 9 kap 19 § alkohollagen Socialnämnden  

Polisanmäla misstanke om brott som kommer till 

förvaltningens kännedom i verksamheten som 

tillståndsmyndighet 

9 kap 8 § alkohollagen Förvaltningschef  

Utlämnande av uppgift på begäran av annan 

tillsynsmyndighet 

9 kap 8 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

4. Beslut enligt Tobakslagen 

Beslut om föreläggande med vite  Tobakslagen 20 §  Socialnämnden  

Tillsyn över försäljningsförbudet av tobak till 

personer under 18 år. 

Tobakslagen 12 §. Alkoholhandläggare  

Beslut att ta ut avgift enligt taxa för tillsyn. Tobakslagen 19b §  Alkoholhandläggare  

Beslut att meddela förelägganden eller förbud 

som behövs för att lagen eller en föreskrift som 

har meddelats med stöd av lagen ska följas. 

Tobakslagen 20 §. Alkoholhandläggare  

Besluta att omhänderta en vara om den bjuds ut 

till försäljning eller uppenbart är avsedd att 

bjudas ut till försäljning i strid med lagen eller en 

föreskrift som har meddelats med stöd av lagen. 

Tobakslagen 21 § Alkoholhandläggare  

Beslut om att begära handräckning av krono-

fogdemyndigheten i ärenden som avses i § 21. 

Tobakslagen 21 § Alkoholhandläggare  

Besluta att förelägga den som bedriver verksam-

het eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och 

handlingar som behövs för tillsynen. 

Tobakslagen 22 § Alkoholhandläggare  

Rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra 

utrymmen som berörs av lagen eller av 

föreskrifter som meddelats med stöd av lagen 

och göra undersökningar och ta prover. 

Tobakslagen 23 § Alkoholhandläggare  
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 Datum Vår beteckning 

 2018-11-30 SN 2018/00072 nr 31776 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
5. Flyktingmottagande 

Ansökan till migrationsverket om ersättning för 

vissa kostnader avseende nyanlända och 

asylsökande 

Förordningen (1990:927) om 

statlig ersättning för flykting-

mottagande m m.  

Förordningen (2002:1118)om 

statlig ersättning för asylsökande 

m fl. 

Förordningen (2010:1122) om 

statlig ersättning för insatser för 

vissa utlänningar. 

Avdelningschef barn och unga 

inom sitt område 

Avdelningschef stöd till vuxna 

inom sitt område 

 

Vid ansökan om ersättning för god 

man till ensamkommande 

asylsökande barn: Överförmyndare 

 

Beslut att ta emot nyanlända med 

uppehållstillstånd samt ensamkommande barn. 

Lag (2016:38) om mottagande av 

vissa nyanlända invandrare för 

bosättning.  

Lag (2010:197) om 

etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare. 

Lag (1994:137) om mottagande 

av asylsökande (LMA) 

Enhetschef vuxna  

Enhetschef Barn och ungdom för 

ensamkommande barn 

 

 

6. Familjerätt 

Beslut om ansökan hos tingsrätten om ändring i 

vårdnaden när någon förälder gör sig skyldig till 

brister i omsorgen som medför bestående fara för 

barnets hälsa eller utveckling 

6 kap 7 § FB Socialnämnden  

Anmälan till Tingsrätten om behov av särskild 

förordnad vårdnadshavare 

6 kap 8a § FB Socialnämnden  

Beslut om ansökan hos tingsrätten om ändring i 

vårdnaden om båda föräldrarna eller en av dem 

dör 

6 kap 9 § FB Socialnämnden Om båda föräldrarna dör, ska rätten på anmälan av 

socialnämnden anförtro vårdnaden åt en eller två 

särskilt förordnade vårdnadshavare. 

Beslut om ansökan hos tingsrätten om ändring i 

vårdnaden om barnet har en eller två särskilt 

förordnade vårdnadshavare och någon av barnets 

föräldrar eller båda vill få vårdnaden överflyttad 

6 kap 10 § FB Socialnämnden Rätten får inte flytta över vårdnaden till föräldrarna 

gemensamt, om båda föräldrarna motsätter sig det. 
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 Datum Vår beteckning 

 2018-11-30 SN 2018/00072 nr 31776 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
till sig          

Beslut om ansökan om ändring i vårdnaden om 

en särskilt förordnad vårdnadshavare ska 

entledigas 

6 kap 10 c § FB Socialnämnden Gäller om han eller hon vid utövandet av vårdnaden 

gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller 

av någon annan orsak inte längre är lämplig som 

vårdnadshavare t.ex. dödsfall. 

Beslut om ansökan om umgänge mellan barnet 

och andre den föräldern och/eller umgänge 

mellan barnet och någon annan än en förälder.  

6 kap 15 a § FB Socialnämnden Socialnämnden ska särskilt beakta barnets behov av 

umgänge med sina morföräldrar och farföräldrar 

och andra som står barnet särskilt nära. 

Ansöka om överflyttning av vårdnaden när 

barnet har varit placerat i samma familjehem 

under tre år från det att placeringen verkställdes 

13 § 3 st LVU 

6 kap 8 § SoL  

6 kap 8 § FB 

Socialnämnden  

Beslut om att lägga ned en påbörjad utredning 

om faderskapet, 

2 Kap 7 § FB Socialnämnden  

Beslut att inte utreda om någon annan man kan 

vara far till barnet eller om en kvinna ska anses 

som barnets förälder, eller beslut att lägga ned 

sådan utredning. 

2 Kap 9 § FB Socialnämnden  

Godkänna avtal om att underhållsbidrag ska 

betalas för längre perioder än tre månader. 

7 kap. 7 § 2 st. FB Socialnämnden  

Återkallelse av medgivande att ta emot 

adoptivbarn  

6 kap 13 § 

SoL 

Socialnämnden Den eller de som vill adoptera är skyldiga att an-

mäla till socialnämnden om deras omständigheter 

ändras mer väsentligt under den tid medgivandet 

gäller. 

Vägran att samtycka till att adoptionsförfarande 

får fortsätta. 

6 kap. 14 § SoL Socialnämnden  

Medgivande att ta emot barn för adoption 6 kap 6 och 12 §§ SoL Socialnämnden Sökanden ska ha deltagit i av kommunen anvisad 

föräldrautbildning inför adoption. 

Yttrande till Tingsrätten rörande adoption 4 kap. 10 § FB Socialnämnden  

Prövning av samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande 

- vid samtycke 

6 kap. 14 § SoL Socialsekreterare 

Familjerätten 

Se kommunförbundets cirkulär 1997:79  

Fastställande av faderskap 

– när mannen som uppges vara fadern är 

samboende med modern  

1 kap. 4 § FB  

Handläggare 

 

Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast 

om det kan antas att mannen är fader till barnet.  
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 Datum Vår beteckning 

 2018-11-30 SN 2018/00072 nr 31776 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
– i övriga ärenden Socialsekreterare 

Faderskapshandläggare 

Bekräftelse av föräldraskap 1 kap 9 § FB Socialsekreterare 

Familjerätten 

Är det med hänsyn till samtliga omständigheter 

sannolikt att barnet har avlats genom insemina-

tionen eller befruktningen, ska den som har lämnat 

samtycket anses som barnets förälder. 

Beslut om att inleda en utredning om fast-

ställande av faderskap när dom eller bekräftelse 

finns och faderskapet kan ifrågasättas eller 

återuppta nedlagd utredning 

2 kap. 1 § FB Enhetschef Gäller endast om barnet har hemvist i Sverige 

Begära att socialnämnden i annan kommun 

lämnar biträde vid utredningen och bereda den 

som antas vara fader till barnet tillfälle att 

bekräfta faderskapet samt verka för att 

blodundersökning äger rum 

2 kap 4-6§§ FB Socialsekreterare 

Familjerätten 

 

Om det kan antas att en kvinna ska anses som 

förälder till ett barn som står under någons 

vårdnad och som har hemvist i Sverige, se till att 

detta fastställs i stället för faderskapet. 

2 kap 8a § FB  Socialsekreterare 

Familjerätten 

 

Beslut om att inleda utredning om någon annan 

man än den som anses som far till ett barn kan 

vara far till barnet eller om någon kvinna ska 

anses som barnets förälder 

2 kap. 9 § 1 st. FB Enhetschef 

 

 

Beslut att väcka och föra talan i mål om 

faderskap 

3 kap. 5 § 2 st. och 6 § 2 st samt 

8 § FB 

Socialsekreterare 

Familjerätten 

 

 

Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, 

boende och umgänge 

6 kap. 6 §,  

14a § 2 st.,  

15a § 2 st. FB 

Socialsekreterare 

Familjerätten 

 

Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om 

vårdnad och umgänge 

6 kap. 6 §,  

14a § 2 st., 15§ 

Enhetschef Barn och ungdom Beslutet kan ej överklagas 

Lämnande av upplysningar till tingsrätt i 

vårdnads-, boende- och umgängesmål 

6 kap. 19 § FB Socialsekreterare 

Familjerätten 

 

Yttrande beträffande äktenskapsdispens 15 kap. 1 § ÄB Socialsekreterare Familjerätten  

Lämnande av upplysningar inför interimistiskt 6 kap. 20 § FB Socialsekreterare  
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 Datum Vår beteckning 
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Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
beslut i tingsrätt beträffande vårdnad, boende 

eller umgänge. 

Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och 

umgängesärenden 

6 kap. 19 § 2 st. FB Enhetschef Barn och ungdom  

Yttrande enligt namnlagen 45, 46 § § Namnlagen Enhetschef  

7. Vård och stöd Barn och unga 

Beslut om att ingå avtal med vårdgivare enligt 5 § 

SoL 

2 kap 5 § SoL Förvaltningschef  

När ett barns bästa kräver det, får socialnämnden 

förbjuda eller begränsa möjligheterna för en person 

som har sitt hem inom kommunen att i hemmet ta 

emot andras barn. 

5 kap 2 § SoL 

 

Socialnämnden Ett sådant förbud omfattar inte fall då det med 

hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart 

befogat att ett barn tas emot i hemmet 

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

tillfällig placering i nätverket 

4 kap. 1 § SoL 

6 kap 1 § SoL 

Socialnämnden Beslutet kan fattas av enhetschef i väntan på beslut 

vid socialnämndens sammanträde. Maximal 

insatsperiod för enhetschefs beslut är två (2) 

månader efter avslutad utredning enligt 11 kap. 1§ 

SoL. 

Beslut om bistånd i form av placering i 

jourfamiljehem 

4 kap. 1 § SoL Socialnämnden Beslutet kan fattas av enhetschef i väntan på beslut 

vid socialnämndens sammanträde. Maximal 

insatsperiod för enhetschefs beslut är två (2) 

månader efter avslutad utredning enligt 11 kap. 1 § 

SoL. 

Medgivande att barn tas emot för stadigvarande 

vård och fostran i enskilt hem  

6 kap. 6 § SoL Socialnämnden Beslutet ska alltid föregås av en utredning inklusive 

registerutdrag. 

Överväga om vården i annat hem än det egna 

fortfarande behövs. 

6 kap. 8 § SoL Socialnämnden Övervägandet är inte ett beslut, utan är en uppfölj-

ning som läggs till handlingarna. Skyldigheten att 

överväga minst var sjätte månad gäller både vid 

familjehemsplaceringar och ”privatplaceringar”. 

Beslut om köp av öppenvårdsinsats hos annan 

vårdgivare eller köp av institutionsplats/familje-

hem hos annan vårdgivare.  

Gäller barn upp till 18 år. 

 Avdelningschef  

Beslut om ersättning till särskilt förordnad 6 kap 11 § SoL Avdelningschef  
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 Datum Vår beteckning 

 2018-11-30 SN 2018/00072 nr 31776 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
vårdnadshavare som tidigare varit 

familjehemsförälder. 

Yttrande till åklagarmyndigheten 11§ Lag med särskilda 

bestämmelser om unga 

lagöverträdare (LUL) 

Enhetschef Barn och ungdom  

Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj 

- Max 10 dygn per månad 

- Över 10 dygn per månad 

4 kap. 1 § SoL  

Enhetschef Barn och ungdom 

- Socialnämnden 

 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson  

- maximalt 10 timmar per vecka 

- över 10 timmar per vecka 

4 kap. 1 § SoL  

Enhetschef Barn och ungdom 

- Socialnämnden 

 

Beslut om upphörande av kontaktperson, 

kontaktfamilj 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

Beslut om förordnande och entledigande av 

kontaktperson och kontaktfamilj 

 Enhetschef Barn och ungdom  

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 

externa resurser (familjehem, kontaktfamilj, 

kontaktperson) 

- enligt SKL:s riktlinjer 

- utöver SKL:s riktlinjer, samt ersättning för 

förlorad arbetsinkomst 

  

 

 

Enhetschef Barn och ungdom 

Socialnämnden 

Se aktuellt cirkulär från SKL.  

Beslut om öppenvårdsinsatser i egna kommunen 

- beslut om boende på Bålstavägen 29 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Barn och 

ungdom 

Socialnämnden 

 

Beslut om annat ekonomiskt bistånd åt barn och 

ungdomar i samband med beslutad vårdinsats. 

Gäller både inom öppenvård eller vård i 

familjehem eller HVB. 

4 kap 1§ SoL 

4 kap 2 § SoL 

Enhetschef Barn och ungdom Ska användas restriktivt 

Beslut om åtgärd till stöd för barn mot en av 

vårdnadshavarnas vilja 

6 kap 13 A § FB Enhetschef barn och ungdom  

Beslut om verkställighet av påföljden ungdoms-

tjänst samt beslut om innehållet i en utdömd 

ungdomstjänst avseende arbetsplan samt beslut att 

utse handledare för den unge.  

5 kap 1 b SoL Socialsekreterare barn och ungdom  
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 Datum Vår beteckning 
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Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
Kontroll att arbetsplanen följs 5 kap 1 b SoL Socialsekreterare Barn och 

ungdom 

 

Framställan till försäkringskassan om att den andre 

föräldern, annan lämplig person, eller 

socialnämnden ska uppbära barnbidraget. 

16 kap 18 § SB 

 

Socialsekreterare / Resurshand-

läggare Barn och ungdom 

 

Socialnämnden 

Vid familjehemsplacering ska alltid tillses att 

barnbidraget kommer barnet till godo, vanligtvis 

genom att det utbetalas till familjehemmet som en 

del av omkostnadsersättningen.  

Beslut om avgiftsbefrielse  9 kap 3 § Avdelningschef  

Beslut om att underrätta försäkringskassa om att 

nämnden ska uppbära barnpension och barntillägg 

 Socialsekreterare / 

Resurshandläggare Barn och 

ungdom 

 

Anmäla behov av förmyndarspärr av minderårigs 

medel till överförmyndaren 

5 kap 3 § 3 p SoF Enhetschef barn och ungdom  

Om det finns synnerliga skäl, får underhålls-stödet 

på framställan av socialnämnden betalas ut till 

någon annan lämplig person eller till nämnden att 

användas för barnets bästa.  

18 kap 19 § SB Socialnämnden Om fullmakt inte lämnas av vårdnadshavare och 

barnet är placerat i familjehem eller HVB ska 

underhållsstödet utbetalas till nämnden som del av 

kostnaderna.  

Underrättelse till försäkringskassan om att barn 

med barnbidrag och/eller underhållsstöd återflyttat 

till boförälder. 

2 § förordningen om 

underhållsstöd 

Socialsekreterare Barn och 

ungdom / Resurshandläggare Barn 

och ungdom 

 

Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 

18 år och får vård i ett annat hem än det egna 

8 kap. 1 § 2 st. SoL och 6 kap 2 

§ SoF. 

Enhetschef Barn och ungdom Gäller både placeringar enligt SoL och LVU. 

Beslut om att inleda utredning (under 18 år) 11 kap 1 § SoL Seniorhandläggare Barn och 

Ungdom 

 

Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 

inledd utredning ska läggas ned (under 18 år) 

11 kap 1 § SoL Seniorhandläggare Barn och 

Ungdom 

 

Beslut om att avsluta utredning utan åtgärd (barn) 11 kap 1 § SoL Seniorhandläggare Barn och 

Ungdom 

 

Beslut om att följa upp ett barns situation efter 

avslutad utredning utan insats för att samtycke 

saknas 

11 kap 4a § SoL Enhetschef Barn och ungdom  

Beslut om att avsluta uppföljning enligt ovan 11 kap 4a § SoL Enhetschef Barn och ungdom  

Förlängning av utredningstid i ärenden som rör 

barn 

11 kap 2 § SoL Seniorhandläggare Barn och 

ungdom 

Ska alltid meddelas enhetschef i uppföljningssyfte 

Beslut om att följa upp ett barns situation efter 11 kap 4b § SoL Socialsekreterare Barn och  
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Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
avslutad placering ungdom 

Beslut om att avsluta uppföljning enligt ovan 11 kap 4b § SoL Socialsekreterare Barn och 

ungdom 

 

Beslut om anmälan till överförmyndaren om 

förhållanden beträffande. förvaltningen av 

underårigs egendom 

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare Barn och 

ungdom 

 

Framställan till domstol om behov av 

målsägandebiträde för underårig 

5 kap 2 § SoF Socialsekreterare Barn och 

ungdom 

 

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 

utan vårdnadshavarens medgivande 

3 § 2 st. pass-förordningen Enhetschef Barn och ungdom  

Beslut om tillfällig vistelse i jourhem för barn och 

ungdom under maximalt fyra (4) månader. 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Barn och ungdom  

Ansöka om överflyttning av vårdnaden när barnet 

har varit placerat i samma familjehem under tre år 

från det att placeringen verkställdes 

6 kap. 8 § SoL 

6 kap. 8 § FB 

Socialnämnden  

Ansöka hos CSN om studiehjälp för en omyndig 

studerande att betalas ut till en socialnämnd eller 

någon annan för att användas till den omyndiges 

utbildning och uppehälle. 

2 kap 33 §  

Studiestöds- 

förordningen 

Avdelningschef Beslut i frågan fattas av CSN, och det måste ligga 

särskilda skäl till grund för socialnämndens 

ansökan.  

. 

Beslut om att framställa till Försäkringskassan att 

en föräldrapenningförmån för en förälder som inte 

fyllt 18 år helt eller delvis ska betalas ut till någon 

annan person eller till nämnden att användas till 

förälderns och familjens nytta. 

11 kap 17 § SB Avdelningschef  

8. Vård enligt LVU 

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om 

vård enligt 2:a eller 3:e § LVU  

4 § LVU  Socialnämnden  

Beslut om omedelbart omhändertagande av 

barn eller ungdom under 20 år enligt LVU 

6 §. LVU Socialnämnden Kan Socialnämndens sammanträde inte inväntas 

kan beslutet delegeras till ordförande eller annan 

förordnad ledamot, s.k ”kompletterande 

beslutanderätt” Beslutet ska anmälas vid nämndens 

nästa möte. 

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 13 § 1,3 st LVU Socialnämnden Övervägandet är inte ett beslut, utan en uppföljning 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19490381.htm#K6P8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.HTM
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 Datum Vår beteckning 

 2018-11-30 SN 2018/00072 nr 31776 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
fortfarande behövs. som läggs till handlingarna. 

Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska 

upphöra 

13 § 2,3 st LVU Socialnämnden Omprövningen är ett beslut och kan överklagas 

med förvaltningsbesvär. 

Beslut om hur vården ska ordnas och var den 

unge ska vistas under vårdtiden. 

11§ 1,2 st LVU 

 

11 § 3 st LVU 

Socialnämnden Vården ska alltid inledas utanför den unges eget 

hem. Kan Socialnämndens sammanträde inte 

inväntas kan beslut delegeras till ordförande eller 

annan förordnad ledamot, s.k ”kompletterande 

beslutanderätt” Beslutet ska anmälas vid nämndens 

nästa möte. 

Beslut om begränsning av umgänge eller om 

hemlighållande av den unges vistelseort.  

14 § p. 2 LVU Socialnämnden Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång 

var tredje månad ska överväga om ett beslut 

fortfarande behövs.  

Om Socialnämndens sammanträde inte kan 

avvaktas kan beslutet delegeras till ordförande eller 

annan förordnad ledamot, så kallad 

”kompletterande beslutanderätt”. Beslutet ska 

anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Beslut om att ett omedelbart omhändertagande 

av barn eller ungdom ska upphöra. 

9 § LVU Socialnämnden Om det inte längre finns skäl för ett omhänder-

tagande, ska Socialnämnden genast besluta att detta 

ska upphöra. 

Om Socialnämndens sammanträde inte kan 

avvaktas kan beslutet delegeras till ordförande eller 

annan förordnad ledamot, så kallad 

”kompletterande beslutanderätt”. Beslutet ska 

anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning. 

43 § p. 1 LVU Enhetschef Barn och ungdom  

Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande med stöd av LVU. 

43 § p. 2 LVU Enhetschef Barn och ungdom  

Beslut om att vården ska upphöra 21 § LVU Socialnämnden Vård som har beslutats med stöd av 2 § LVU ska 

upphöra senast när den unge fyller 18 år. 

Vård som har beslutats med stöd av 3 § LVU ska 

upphör senast när den unge fyller 21 år. 

Beslut om regelbunden kontakt med en särskilt 22 § LVU Socialnämnden  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900052.HTM#P2#P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900052.HTM#P3#P3


 

 DELEGATIONSFÖRTECKNING 16(20) 

 Datum Vår beteckning 
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Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
utsedd kontaktperson som socialnämnden utsett, 

eller att den unge ska delta i behandling i öppna 

former inom socialtjänsten. 

Prövning av om beslut om insats enligt 22 § 

LVU ska upphöra att gälla. 

22 § 3 st. LVU Socialnämnden Omprövningen är ett beslut och kan överklagas med 

förvaltningsbesvär.  

Ansökan hos förvaltningsrätt om flyttningsförbud 24 § LVU Socialnämnden  

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 

behövs. 

26 §. LVU Socialnämnden  Socialnämnden ska minst en gång var tredje månad 

överväga om ett flyttningsförbud fortfarande behövs. 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st. LVU Socialnämnden Detta beslut kan fattas om det är sannolikt att ett 

flyttningsförbud behövs, och rättens beslut om 

flyttningsförbud inte kan avvaktas  

Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 

27 § LVU ska upphöra 

30 § 2 st. LVU Socialnämnden Om Socialnämndens sammanträde inte kan avvaktas 

kan beslutet delegeras till ordförande eller annan 

förordnad ledamot, så kallad ”kompletterande 

beslutanderätt” Beslutet ska anmälas vid nämndens 

nästa sammanträde. 

Beslut om den unges umgänge med vårdnads-

havare eller förälder, efter beslut om flyttnings-

förbud. 

31 § LVU Socialnämnden  

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

vård (placering/omplacering) i hem för vård eller 

boende  

4 kap. 1 § SoL 

6 kap 1 § SoL 

Socialnämnden  

Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 § LVU Enhetschef Barn och ungdom  

Beslut rörande den unges personliga förhållanden 

i den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 

och 2 st. LVU 

11 § 4 st. LVU§ Socialsekreterare 

Barn och ungdom 

Till exempel kortare vistelse utom familjehemmet 

eller hemmet för vård eller boende.  

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare 

samt plats för läkarundersökning 

32 § 1 st. LVU Socialsekreterare 

Barn och ungdom 

Personal vid socialjour 

 

 

Framställan om efterlysning till polismyndighet i 

de fall en ungdom är omhändertagen enligt LVU 

och avvikit från pågående vård samt beslut om 

vilken åtgärd som ska vidtas när ungdomen 

Efterlysningskungörelsen 

6 och 7 §§ 

Socialsekreterare 

Barn och ungdom 

Personal vid socialjour 
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 Datum Vår beteckning 

 2018-11-30 SN 2018/00072 nr 31776 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
anträffas. 

Underställan om beslut enligt LVU 7 § LVU Enhetschef Barn och ungdom  

9. Ekonomiskt bistånd  

Beslut om att inleda utredning ekonomiskt 

bistånd 

11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

 

Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd enligt 

riksnorm och beslut om ekonomiskt bistånd för 

livsföring i övrigt, inom kommunens riktlinjer. 

 – hyresskulder upp t o m 3 månader 

 – övrigt bistånd utanför riktlinjerna upp till 

 25 000 kr 

4 kap 1,3 § SoL Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

 

Enhetschef ekonomiskt bistånd 

Se kommunens riktlinjer 

Beslut med villkor om praktik eller kompetens-

höjande åtgärd 

4 kap. 4 § SoL. Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

Se kommunens riktlinjer 

Beslut om att vägra eller nedsätta fortsatt 

försörjningsstöd 

4 kap. 5 § SoL Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

Se kommunens riktlinjer 

Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 

medel 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

Se kommunens riktlinjer 

Beslut om bistånd i form av vandrarhem 4 kap 1 § SoL Enhetschef ekonomiskt bistånd  

Beslut om matpengar över riksnorm. 4 kap 1,2 §§ SoL Enhetschef ekonomiskt bistånd  

Beslut om försörjningsstöd upp till tre månader i 

samband med sökandes flytt till annan kommun.  

4 kap 1 § SoL Enhetschef ekonomiskt bistånd  

Beslut om annat ekonomiskt bistånd 4 kap. 2 § SoL Enhetschef ekonomiskt bistånd Ska användas restriktivt 

Beslut om dagersättning och särskilt bidrag 3 a 2 stycket LMA Enhetschef  

Dödsboanmälan 20 kap. 8 a ÄB Dödsbohandläggare  

Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 § begravningslagen Dödsbohandläggare  

Bistånd utöver vad som följer av 4 kap 1§ om 

det finns skäl för det  

4 kap 2 § SoL Socialnämndens ordförande eller 

annan förordnad ledamot 

 

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd. 

Underrättelse till försäkringskassa att nämnden 

ska uppbära ersättning. 

9 kap 1 och 2 §§ Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

 

Se kommunens riktlinjer.  

Skuldsanering  4 kap 2 §  SoL Socialnämnden  

Beslut om polisanmälan angående brott mot den 12 kap. 10 § SoL och 10 kap. Socialnämnden   
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 Datum Vår beteckning 

 2018-11-30 SN 2018/00072 nr 31776 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
egna verksamheten (ekonomiskt bistånd,avgifter) 2 § Sekr.L 

10. Vård och stöd vuxna 

Beslut om att inleda utredning (vuxna) 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare, missbruk  

Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 

inledd utredning ska läggas ned (vuxna) 

11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare, missbruk   

Beslut om öppenvårdsinsatser i egen kommun. 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare, missbruk Öppenvård Nakterhuset, Kontaktperson 

Beslut om upphörande av bistånd i form av vård 

i hem för vård eller boende eller i familjehem. 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare, missbruk  

Beslut om ersättning för missbruksvård i form av 

plats i hem för vård eller boende eller i 

familjehem (vuxna) 

8 kap. 1 § 1 st. SoL och SoF Socialsekreterare, missbruk Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär 

medför inte kostnadsansvar för den enskilde 

vårdtagaren. Kommunen får dock ta ut ersättning 

för uppehället. Se aktuella föreskrifter. 

Beslut om bistånd i form av extern vård, som 

köpt plats på behandlingshem eller stödboende 

eller som öppenvård, i annan kommun eller hos 

annan vårdgivare 

4 kap 1 § SoL Enhetschef  

Beslut om bistånd i form av sociala boenden och 

sociala jourboenden 

Kontraktsskrivning mellan kommunen och den 

enskilde 

4 kap. 1 § SoL Avdelningschef 

Avdelningen för stöd till vuxna 

 

Biståndet kan endast ges till personer över 18 år.  

Kontraktsskrivning mellan socialförvaltningen 

och fastighetsägare, vid inhyrning av bostäder 

som ska nyttjas som sociala bostäder 

Jordabalken 12 kap (Hyreslagen) Förvaltningschef Vid inhyrning av bostäder från privatpersoner som 

hyr ut sin egen bostad ska först undersökas om 

fastighetsenheten kan inhyra bostaden – i syfte att 

internt uthyra till socialförvaltningen 

Att efter delegats biståndsbeslut teckna 

hyreskontrakt (andrahandskontrakt) på 

bostadslägenhet för kommunens (hyresvärdens 

räkning) 

Jordabalken 12 kap (Hyreslagen) Bostadssamordnare Beslut om tilldelning och uppsägning av kontrakt 

fattas av avdelningschef stöd till vuxna 

Beslut om bistånd i form av arbetsstöd för 

personer med missbruk/beroendeproblematik 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare missbruk Innan beslut om arbetsstöd för målgruppen 

missbruk rådgörs med enhetschef och görs upp en 

plan med utförare.  
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 Datum Vår beteckning 

 2018-11-30 SN 2018/00072 nr 31776 

Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 
11. Stöd våld i nära relationer 

Beslut om att inleda utredning 

(vuxna) 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

Avdelningen för stöd till vuxna 

 

Beslut om öppenvårdsinsatser i egen kommun 

(vuxna) 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

Avdelningen för stöd till vuxna 

 

Beslut om bistånd i form av skyddat boende 

(vuxna) 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

Avdelningen för stöd till vuxna 

 

12. Vård enligt LVM 

Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård 

enligt LVM 

11 § LVM Socialnämnden  

Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

13 § LVM Socialnämnden Beslutet kan delegeras till Socialnämndens ord-

förande eller annan förordnad ledamot om 

Socialnämndens sammanträde inte kan inväntas. 

Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. 

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM Enhetschef missbruk  

Beslut om att inleda utredning om skäl för 

tvångsvård  

7 § LVM Enhetschef missbruk  

Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 

påbörjad utredning ska läggas ned alternativt 

övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 

7 § LVM Enhetschef missbruk  

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare 

för undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare missbruk  

Beslut om att begära polishandräckning för att 

föra en missbrukare till läkarundersökning 

- Beslut om att återta polishandräckning 

45 § p.1 LVM 

 

45 § p. 1 LVM 

Enhetschef missbruk  

 

Enhetschef missbruk 

Ska användas restriktivt och gärna i samråd med 

Socialnämndens ordförande. 

Beslut om att begära polishandräckning för 

inställelse vid vårdinstitution 

45 § p. 2 LVM Enhetschef missbruk  Ska användas restriktivt och gärna i samråd med 

Socialnämndens ordförande. 
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 Datum Vår beteckning 
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Socialnämnden    

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 

13. Övrigt 

Ansökan om utvecklingsmedel eller statsbidrag.  Verksamhetsutvecklare / 

Avdelningschef 

När godkännande av Socialnämnden erfordras ska 

ansökan föregås av beslut av Socialnämnden.  

Tecknande av samverkansavtal med kommuner, 

landsting och statliga myndigheter. 

 Förvaltningschef Om överenskommelsen så anger ska Socialnämndens 

ordförande teckna samverkansavtalet. 

Beslut om att ersätta enskild person för egen-

domsskada vid myndighetsutövning som föror-

sakats av personal upp till ett belopp av 10 000 kr 

3 kap. 2 § skadeståndslagen Förvaltningschef  

Yttrande i körkortsärenden 3 kap. 8 § och 5 kap. 2 § 

körkorts-förordningen 

Socialsekreterare Barn och ungdom 

Socialsekreterare missbruk 

 

Yttrande i ärenden om förordnande av god man 

eller förvaltare för någon som fyllt 16 år 

11 kap. 16 § 2 st. FB Enhetschef Barn och ungdom  

Avge yttrande till överförmyndarnämnden 11 kap 16 § FB Socialsekreterare, 

Barn och ungdom samt Vuxen 

 

Beslut om framställning om överflyttning av 

ärende till annan kommun 

2a kap 10-11 §§  SoL Avdelningschef  

Beslut i fråga om mottagande av ärende från 

annan kommun 

2a kap 10 §  SoL Avdelningschef  

Beslut om anmälan till överförmyndaren om 

behov av god man/förvaltare 

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare, 

Barn och ungdom samt Vuxen 

 

Beslut om anmälan till överförmyndaren om att 

behov av god man/förvaltare inte längre 

föreligger 

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare, 

Barn och ungdom samt Vuxen 

 

Beslut om hyresgaranti  förordning (2007:623) om 

statligt bidrag för kommunala 

hyresgarantier 

Avdelningschef 

Avdelningen för stöd till vuxna 

Beslut utgår ifrån Riktlinjer för kommunal 

hyresgaranti i Håbo kommun.  
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 2018-12-05 SN 2018/00003 nr 31799 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut, november 2018 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbeslut     

Sammanfattning 

Beslut avseende individ- och familjeomsorg, flyktingmottagande och 

familjerätt som är fattade på delegation redovisas i separat förteckning. 

Besluten avser perioden 2018-11-02 till och med 2018-12-05.    

Beslutsunderlag 

– Delegationslistor från Treserva för perioden 2018-11-02 – 2018-12-05  

______________ 
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