
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 

Socialnämnden 

Tid och plats Kl. 15:00 tisdagen den 28 januari 2020, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande 

Ledamöter Susanna Kraftelid (M), ordförande 

Gunilla Gustavsson (S), vice ordförande 

Farid Chibout (Båp) 

Carol Lundahl Moore (SD) 

Roger von Walden (M) 

Övriga närvarande 

Tjänstemän Beatrice Lundegård, nämndsekreterare 

Mats Ståhl Elgström, socialchef/förvaltningschef 

Maria Bertilsson, avdelningschef 

Elisabeth Lannergård, avdelningschef 

Karin Johansson, ekonom 

Malin Wahlund, enhetschef 

Hanna Röngren, verksamhetsutvecklare 

Risto Hurskainen, alkoholhandläggare §§ 1-3 

Håkan Tapani, IT-chef §§ 1-2 

Justering 

Justerare Carol Lundahl Moore (SD) 

Dag och plats tisdag 4 februari 2020, Socialförvaltningens kansli 

Justerade paragrafer §§ 2-7

Ajournering -- 

Underskrifter 

Sekreterare 

Beatrice Lundegård

Ordförande 

Susanna Kraftelid (M)

Justerare 

Carol Lundahl Moore (SD)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 

Socialnämnden 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-01-28 

Datum för 

anslags uppsättande 2020-02-05 

Datum för 

anslags nedtagande 2020-02-28 

Förvaringsplats 

för protokollet Socialförvaltningens kansli, Håbo kommun 

Underskrift

Beatrice Lundegård 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(10) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

SN § 2 Dnr 2020/00004 

Mötets öppnande 

Beslut 

1. Socialnämnden utser Carol Lundahl Moore (SD) till justerare av dagens

protokoll med justeringsdag den 4 februari 2020.

2. Socialnämnden fastställer dagordningen.

Sammanfattning 

Socialnämnden öppnar dagens sammanträde med kontroll av närvaro. 

Socialnämnden föreslår Carol Lundahl Moore (SD) till justerare av dagens 

protokoll utifrån ett rullande schema bland ledamöterna. 

Inga övriga frågor meddelas. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner dagordningen och finner att så sker. 

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(10) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

SN § 3 Dnr 2020/00009 

Information från förvaltningen 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning 

Maria Bertilsson, ny avdelningschef för Stöd till barn, unga och vuxna kommer 

senast från Haninge kommun där hon arbetat som myndighetschef på 

äldreförvaltningen samt tidigare som myndighetschef inom socialförvaltningen. 

Elisabeth Lannergård, ny avdelningschef för Samverkan, kvalitét och utveckling 

och har jobbat med kvalitéts- och utvecklingsfrågor i cirka 10 år inom 

socialtjänsten både i Uppsala kommun och i Enköpings kommun. Jobbade senast 

som kvalitéts- och utvecklingschef på omsorgsförvaltningen i Uppsala kommun. 

IT-chefen informerar nämnden om Säker digital kommunikation (SDK) som är ett 

samarbete mellan Sveriges kommuner, regioner och myndigheter. Syftet med SDK 

är att de offentliga verksamheterna ska kunna ersätta fax och brev med digital 

kommunikation. Projektet beräknas leverera en digital signeringslösning under år 

2020. Nämnden önskar en skyndsam övergång till digital signering på grund av en 

idag osmidig hantering av signering då flertalet av ledamöterna saknar tillgång till 

fax.  

Socialchef informerar att en påbörjad omorganisering av alkohol- och 

tobakshandläggningen. Nuvarande alkoholhandläggare slutar sin tjänst 2020-02-04. 

I och med det vill förvaltningen se över möjligheten att handläggningen för tobak- 

och alkoholärenden kan lämpa sig väl att hanteras inom förvaltningen för bygg och 

miljö. Tittar man hur andra kommuner har valt att placera handläggning för dessa 

ärenden är det relativt jämnt fördelat mellan socialnämnd och miljönämnd. Detta 

skulle även innebära att reglementet förnämnderna behöver skrivas om och antas av 

kommunstyrelsen för beslut. 

Brukarundersökning IFO (Individ och familjeomsorg) har genomförts under hösten 

2019. Det är en standardiserad undersökning från SKR (tidigare SKL) vilket 

innebär att samma frågor ställs inom alla kommuner till de personer som deltar i 

enkätundersökningarna. Hanna Röngren, verksamhetsutvecklare, presenterar 

svarsfrekvens, statistik, siffror och analys som gjorts utifrån enkätsvaren. 

Sammanfattningsvis goda resultat uppvisas. Inom de enheter där enkäten 

genomförts kommer resultaten användas som en grund i den fortsatta mål och 

verksamhetsplaneringen för år 2020. 

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(10) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

SN § 4 Dnr 2020/00010 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut enligt SoL inom

perioden 2019-11-26 – 2020-01-07 är redovisade.

2. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut gällande tillfälliga

serveringstillstånd är redovisade fram till 2020-01-08.

Sammanfattning 

Protokoll över delegationsbeslut nr 32617 enligt SoL för perioden 2019-11-26 – 

2020-01-07. 

Tillfälligt serveringstillstånd nr 33116, till slutet sällskap, Alldiv AB. Tillfälligt 

serveringstillstånd nr 33127, till slutet sällskap, PRO Håbo.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 33089, daterad 2020-01-08
______________



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(10) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-01-28  

Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SN § 5 Dnr 2019/00049  

Ändring i delegationsförteckning  

Beslut 

1. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma i februari med 

ändring i delegationsförteckningen enligt beskrivningen under rubriken ärende. 

Innan dess kommer nämnden tillsammans med förvaltningen att träffas i ett så 

kallat arbetsforum för att tillsammans gå igenom vilka delegationsärenden som 

kan vara aktuella att förändra. 

Sammanfattning 

Socialnämnden antog 2019-12-10 § 82 delegationsförteckning för socialnämnden år 

2020. Detta utifrån att socialförvaltningen identifierat flera behov av förändringar 

och revideringar inom socialnämndens delegationsförteckning samt också till följd 

av att förvaltningens nya organisation trädde i kraft 2020-01-01.  

Ärende 

Alliansen har efter sammanträdet i december genom ordförande Susanna Kraftelid 

(M) framfört synpunkter på delegationsordningen. Ordförande betonar vikten av att 

alla beslut som ligger utöver riksnorm, lagstiftning, riktlinjer och 

rekommendationer ska fattas av socialnämnden. 

 

Nämnden kommer tillsammans med förvaltningen att träffas i ett så kallat 

arbetsforum för att tillsammans gå igenom vilka delegationsärenden som kan vara 

aktuella att förändra. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 33132, daterad 2020-01-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna uppdraget till förvaltningen och 

finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Avdelningschef för stöd till barn, unga och vuxna 

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(10) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-01-28  

Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SN § 6 Dnr 2019/00017  

Budget och mål år 2020, samt plan 2021-2022 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna Budget och verksamhetsplan år 2020, 

plan 2021-2022 och överlämnar beslutet till kommunfullmäktige. 

2. Socialnämnden har tagit del av konsekvensbeskrivning från socialförvaltningen 

för socialnämndens verksamheter utifrån kommunfullmäktiges beslutade 

budgetram 2020. 

3. Socialnämnden beslutar att ha ett dialog- och budgetmöte med förvaltningen 

den i april 2020 i samband med att månaduppföljning per 31 mars har 

presenterats.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har beslutat om en budgetram för socialnämnden år 2020 på 

59 941 000 kronor enligt följande direktiv: Omprioriteringar ska göras utifrån 

kommunfullmäktiges beslut där det förebyggande arbetet ska vara i fokus. Inom 

missbruksvård vuxna omprioriteras 1,5 miljoner kronor till förebyggande vård. 

Inom barn- och ungdomsvård omprioriteras 2,9 miljoner kronor till förebyggande 

insatser. Familjerätten får en satsning på 0,9 miljoner kronor. Ekonomiskt bistånd 

får ett besparingsbeting om 7 miljoner kronor. 1,5 miljoner kronor satsas på 

arbetsmarknadsåtgärder. Flyktingmottagande minskas med 1,4 miljoner kronor. 

Övriga effektiviseringskrav ger totalt 4 miljoner kronor lägre budgetram jämfört 

med 2019.  

Ärendet 

Socialnämnden och socialförvaltningen har i dialogmöten under hösten 2019 

arbetat fram en verksamhetsplan. För grunduppdraget har 10 kritiska 

kvalitetsfaktorer identifierats och 3 utvecklingsmål. Dessa kommer följas upp vid 

flera tillfällen under 2020 i dialogform enligt den horisontella tillitsbaserade 

styrmodellen.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 tre särskilda tilläggsyrkanden till 

budget år 2020. Dessa tre tilläggsyrkande har inte beretts av nämnd eller 

förvaltning i de förberedande måldialogerna som skedde under hösten 2019. 

Socialnämnden kommer under våren 2020 i dialog med förvaltningen att diskutera 

hur nämnden skall kunna hantera och verkställa dessa.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-04 att en konsekvensbeskrivning med en 

riskanalys ska bifogas när socialnämnden beslutar om budget och verksamhetsplan 

för år 2020. Konsekvensbeskrivningen ska beskriva föreslagna 

satsningar/utökningar, omprioriteringar/verksamhetsförändringar och 

effektiviseringar/neddragningar. Totalt sett minskas ramen i budgetförslaget med 

7,8 miljoner kronor jämfört med förvaltningens verksamhetsanalys från våren 2019. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(10) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-01-28  

Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

De ekonomiska konsekvenserna beskrivs i bifogad konsekvensbeskrivning. 

Uppföljning 

Uppföljning sker enligt de ekonomiska rutinerna och ekonomistyrprinciperna under 

året. Socialnämnden uttrycker önskemål om en mer detaljerad delårsuppföljning.   

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 33095, daterad 2020-01-10  

– Budget och verksamhetsplan 2020, plan 2021-2022 

– Konsekvensbeskrivning från socialförvaltningen för socialnämndens 

verksamheter utifrån KF beslutad budget 

– Konsekvens och riskmatris av budget 2020 Socialnämnden  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Gunilla Gustavsson (S) yrkar på avslag på förslaget att godkänna Budget och 

verksamhetsplan 2020 med motiveringen ”Socialdemokraterna yrkar avslag på 

budgetförslaget eftersom så mycket pengar har dragits undan från budgeten. Vi vet 

att det kommer att hända saker och då behövs större anslag”. 

 

Farid Chibout (Båp) yrkar avslag på förslaget att godkänna Budget och 

verksamhetsplan 2020 med motiveringen ”Bålstapartiets budget för 2020 vann inte 

gehör av kommunfullmäktige. Alliansen och MP, med stöd av SD, genomdrev en 

egen budget som medför effektiviseringar och besparingar. Nu ligger det på dessa 

partier att efter bästa förmåga organisera nämndens verksamhet utifrån sin 

budget”.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner budget och verksamhetsplan 2020 och 

finner att så sker.  

Omröstningsresultat 

Ja-röst lämnas av Roger von Walden (M), Carol Lundahl Moore (SD) och Susanna 

Kraftelid (M). 

Nej-röst lämnas av Gunilla Gustavsson (S) och Farid Chibout (Båp) 

Med tre ja-röster och två nej-röster godkänns budget och verksamhetsplan 2020. 

Protokollsanteckning 

Gunilla Gustavsson (S) reserverar sig mot beslutet. 

Farid Chibout (Båp) reserverar sig mot beslutet. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 

Ekonomienheten  

Socialförvaltningens förvaltningschef och avdelningschefer 
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 Sammanträdesdatum  

 2020-01-28  

Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SN § 7 Dnr 2019/00044  

Internkontrollplan 2020 

Beslut 

1. Socialnämnden antar Internkontrollplan 2020 för nämndens verksamhetsområde 

Sammanfattning 

Socialnämnden är enligt 6 kap. 6 § Kommunallagen (2017:725) skyldig att 

säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige har bestämt samt i enlighet med annan gällande lagstiftning som styr 

nämndens verksamhet. Nämnden ska säkerställa detta bland annat genom att se till 

att den interna kontrollen genomförs i tillräcklig omfattning. Den interna kontrollen 

syftar till att säkra en ändamålsenlig hantering av nämndens frågor.  

Ärendet 

Socialnämnden har identifierat tre processer som bedöms som kritiska inom 

nämndens ansvarsområde. De tre processer som kommer hanteras inom 

internkontrollplanen för 2020 är avvikelsehantering, dokumentation och rättssäker 

handläggning.  

Uppföljning 

Genomförda kontroller dokumenteras och rapporteras av ansvarig för kontrollen. I 

dokumentationen ska framgå vilka iakttagelser som gjorts och vilka förslag till 

åtgärder och förbättringar som föreslås.  

Förvaltningschef ansvarar för att återrapportera till nämnden om hur den interna 

kontrollen fungerar och kontrollernas resultat. Om en kontroll inte har kunnat 

genomföras enligt plan ska nämnden informeras om orsaken till varför det inte 

skett. Om allvarliga fel eller brister i verksamheten identifieras genom 

internkontroll ska detta rapporteras till nämnden och kommundirektören.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 32751, daterad 2019-10-31  

– Utredning internkontrollplan 2020, nr 32746, daterad 2019-10-30 

– Reglemente för internkontroll, fullmäktiges beslut § 176, dnr KS 2018/00712 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner Internkontrollplan 2020 och finner att så 

sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Avdelningschef stöd till barn, unga och vuxna 

Avdelningschef samverkan, kvalitet och utveckling 

Förvaltningsekonom 

Kommunstyrelsen  


