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Datum Vår beteckning 

2017-11-14 SN 2017/00008 nr 30849 

Månadsuppföljning, delårsuppföljning, delårsbokslut och 
årsbokslut/årsredovisning år 2017 

Förslag till beslut 

l . Socialnämnden godkänner månadsuppföljning per oktober 2017. 

Sammanfattning 

Sedan prognos vid delårsbokslutet per aug har överskottet ökat något och 
nämnden visar ett prognostisera! överskott om drygt 7,2 miljoner honor. 

Det beror i huvudsak på att kostnaderna får ensamkommande barn under 
2017 blir lägre än de intäkter som beräknas ifrån staten. En annan stor 
anledning till det goda ekonomiska resultatet är att kostnaderna för 
missbruksvård har minskat kraftigt, bland annat är kostnaderna för 
institutionsvård de lägsta sedan 2011. Sedan föregående prognos har fler 
institutionsplaceringar skett får unga vilket ryms inom årets budget för den 
verksamheten. 

Förvaltningen har under året lyckats bemanna samtliga tjänster inom 
myndighetsutövningen. Det är en viktig fårutsättning får att kunna bedriva 
ett gott utvecklingsarbete. Inom verksamheten för barn och unga har 
personalomsättningen varit fmtsatt låg. 

Mottagandet av nyanlända följer migrationsverkets årsplan. Genom att ha en 
bredd på lösningarna har verksamheten lyckats med att erbjuda boende till 
samtliga mottagna. Verksamheten behöver nu fokusera på integration av de 
nyanlända. 

Beslutsunderlag 
- Månadsuppföljning oktober 2017 

Beslut skickas till 
Socialförvaltningen avdelningschefer och förvaltningschef 
Socialnämnd 
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1 Driftredovisning 

PrognosrappOtt 2017 

Bokslut Budget Utfall jan- Prognos Avvikelse 
2016 2017 okt för året från budge 

Socialnämnd -345 -397 -333 -397 o 
Nämndadministration -137 -224 -115 -155 69 

Konsument- och energirådg -99 -11 o -88 -110 o 
Tillstånd -26 -39 25 -24 15 

Förvaltningsövergripande -5 776 -6 328 -5 897 -7 190 -862 

Anhörigstöd -181 -183 -151 -183 o 
Missbrukarvård för vuxna -7 044 -9 237 -4 686 -6 035 3 202 

Barn- och ungdomsvård -22 334 -24 629 -19 352 -24 366 263 

Familjerätt&familjebehand -1 652 -1 705 -1 429 -1 718 -13 

övrigainsa~ervuxna -126 -400 -139 -165 235 

Ekonomiskt bistånd -11 806 -12 435 -11 403 -14 211 -1 776 

Flyktingmottagande 2 741 257 6 320 6 176 5 919 

Arbetsmarknadsåtgärder -48 -250 -63 -90 160 

Summa -46 833 -55 680 -37 311 -48 468 7 2121 

2 Kommentarer till driftredovisning 

Socialnämnden har fmtsatt en prognos på ett överskott på drygt 7,2 miljoner leronor 
under 2017. 

Förvaltningsövergripande ( - 862 000 kr) 

Inom de förvaltningsövergripande verksamheterna finns ökade kostnader främst for 
systemet T reserv a. Ä ven installation av personlarm till personal bidrar till ökade 
kostnader. Underskottet förklaras även av att mer foreningsbidrag än budgeterat är 
beviljat samt ökad personalkostnad. 

Missbrukarvård för vuxna ( + 3 202 000 kr) 

Den stora positiva avvikelsen inom verksamheten kan förklaras med att ingen L VM
placering ännu behövt genomföras under året, att någon tidigare klient har flyttat ifrån 
kommunen och att en stabil arbetsgrupp arbetar aktivt for hemmaplanslösningar. 
Kostnaderna för institutionsplaceringar är de lägsta sedan år 20 11 . 

Inom verksamheten öppen missbruksvård leder främst en senarelagd nyrelcrytering till 
ett överskott, 334 000 kronor 

Kostnad för kontaktpersoner vuxna Socialtjänstlagen (SOL) beräknas fortsatt bli lägre 
än budgeterat. 

Barn- och ungdomsvård (+ 263 000 kr) 

Prognosen har sänkts med 95 OOOtkr sedan delårsbokslutet Nya placeringar på 
institutionsvård unga innebär att den verksamheten beräknas vara i balans vid årsskiftet. 
Underskott for verksamheterna kontaktpersoner och kontaktfamiljer SOL balanseras av 
överskott för familjehem. För någon personalgrupp märks ökad kostnad på grund av 
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överenskommelsen om l 0% mer i lön än arbetad tid. Denna lönesatsning kommer även 
påverka 2018. 

Övriga insatser vuxna (+ 235 000 kr) 

Visst behov av jourboende får våldsutsatta finns men inte så mycket som budgeterat. 
Däremot har ej budgeterade kostnader får stöd i föräldrarollen ökat i och med ett 
regionalt samarbete. Verksamheten beräknas visa ett överskott. 

Ekonomiskt bistånd ( -1 776 000 kr) 

Inom ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott på 1,8 miljoner kronor. Medan 
kostnaderna får utbetalt försörjningsstöd till enskilda beräknas hamna ungefår i nivå 
med budget vid årets slut fårväntas handläggningskostnaderna överstiga budget med 
l 397 tkr. Avvikelsen beror helt och hållet på vårens inhyrda konsulter från 
bemannings företag. 

Verksamheten sociala lägenheter beräknas visa på ett underskott på 250 000 kronor på 
grund av ändrad fårdelning av bostadssamordnaren vilken budgeterats på avdelningens 
kansli. Bostadssamordnaren innebär ett hyresjuridiskt stöd till verksamheten 

Flyktingmottagande ( + 5 919 OOOkr) 

Det nya regelverket får ersättningar från Migrationsverket som började gälla l juli ger 
fotisatt viss osäkerhet. Det prognosticerade överskottet beror på ett flertal orsaker. 
Enligt kommunens principer söks ersättning får alla kostnader nämnden har men 
Migrationsverket bedömer om kommunen har rätt till ersättning från fall till fall. Nu har 
Migrationsverket godkänt en ny ersättningstyp som ej är budgeterad på totalt l 660 
OOOkr inldusive prognos. Det finns andra ansökningar hos Migrationsverket vilka inte är 
med i prognos då utfallet är osäkeri. En ytterligare orsak till överskottet är lägre 
kostnader får placeringar, arbetet med att sänka kostnad per placering har påbörjats och 
behöver göras klati inför årsskiftet. Fler ensamkommande barn/ungdomar har fått 
uppehållstillstånd än tidigare prognosticerat vilket innebär högre ersättning får hösten 
och bidrar till överskottet. 

Arbetsmarknadsåtgärder (+ 160 000 kr) 

Verksamheten arbetsstöd beräknas redovisa ett överskott på 164 OOOkr vid årets slut. 
Detta beror på att de medarbetare som ingår inte arbetar under hela året. Den ena 
medarbetaren är nyrekryterad och börjar i juni och den andra är föräldraledig och 
återkommer först i september. 
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Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 

charlotta. carlsson@habo. se 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår beteckning 

2017-11-24 SN 2017/00029 nr 30868 

Jourschema för Socialnämnden för år 2018 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att ledamot F arid Chi bo ut påbörjar jourpass 
vecka l, och vice ordförande Gunilla Gustavsson vecka 2 samt 
ordforande Bo Johnson vecka 3 for perioden 2018-01-02 - 2018-12-31. 
Därefter börjar fordelningen om igen och löper året ut. 

2. Socialnämnden godkänner turordningen under kontorstid. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har ett avtal med Uppsala kommun som är ansvariga for den 
socialajouren på tjänstemannanivå. Syftet med att ha en jourhavande 
politiker är att det dygnet runt måste finnas någon som kan fatta beslut 
enligt L VU (lagen om vård av unga) och L VM (lagen om vård av 
missbrukare) samt i vissa fall SoL (socialtjänstlagen). 

Det är möjligt for jourhavande politiker att byta jourpass mellan varandra 
forutsatt att detta meddelas till socialjouren i Uppsala samt till Håbo kommuns 
myndighetsenhet 

Jourveckan statiar måndag 00:00 och avslutas söndag klockan 24:00. Under 
kontorstid 08:00 - 16:45 (oavsett vecka) rings i turordning till: 

l. Ordforande Bo Johnson (M) 
2. Vice ordforande Gunilla Gustavsson (S) 
3. Ledamot Farid Chibout (Båp) 

Övrig tid på dygnet (kväll, natt och helg) ringer man till den som har 
jourvecka enligt schema. 

Beslutsunderlag 
- Socialnämndens jourschema år 2018, SN 2017/00029 nr 30867 

Beslut skickas till 
Socialjouren i Uppsala 
Berörda politiker och tjänstepersoner i Håbo kommun 



HÅBO 
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2017-11-24 SN 2017/00029 nr 30867 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 
charlotta.carlsson@habo.se 

Jourschema för Socialnämnden för år 2018 
Jourveckan startar måndag klockan 00:00 och avslutas söndag klockan 24.00. Under 
kontorstid 08:00- 16:45 (oavsett vecka) rings i turordning till: 

l. Ordfårande Bo Jonsson (M) 

2. Vice ordfårande Gunilla Gustavsson (S) 

3. Ledamot Farid Chihaut (Båp) 

Övrig tid kontakt enligt jourschema. 

Jourschema fördelning från och med vecka 52, till hela året 2018 
52 Bo Johnson 18 Bo Johnson 36 Bo Johnson 
l Farid Chihaut 19 Farid Chihaut 37 Farid Chihaut 
2 Gunilla Gustavsson 20 Gunilla Gustavsson 38 Gunilla Gustavsson 
3 Bo Johnson 21 Bo Johnson 39 Bo Johnson 
4 Farid Chihaut 22 Farid Chihaut 40 Farid Chihaut 
5 Gunilla Gustavsson 23 Gunilla Gustavsson 41 Gunilla Gustavsson 
6 Bo Johnson 24 Bo Johnson 42 Bo Johnson 
7 Farid Chihaut 25 Farid Chihaut 43 Farid Chihaut 
8 Gunilla Gustavsson 26 Gunilla Gustavsson 44 Gunilla Gustavsson 
9 Bo Johnson 27 Bo Johnson 45 Bo Johnson 

10 Farid Chihaut 28 Farid Chihaut 46 Farid Chihaut 
Il Gunilla Gustavsson 29 Gunilla Gustavsson 47 Gunilla Gustavsson 
12 Bo Johnson 30 Bo Johnson 48 Bo Johnson 
13 Farid Chihaut 31 Farid Chihaut 49 Farid Chihaut 
14 Gunilla Gustavsson 32 Gunilla Gustavsson 50 Gunilla Gustavsson 
15 Bo Johnson 33 Bo Johnson 51 Bo Johnson 
16 Farid Chihaut 34 Farid Chihaut 52 Farid Chihaut 
17 Gunilla Gustavsson 35 Gunilla Gustavsson l Gunilla Gustavsson 

Kontaktuppgifter 
Bo Johnson Gunilla Gustavsson Farid Chibout 

Bostad : 0171-564 49 Bostad: 0171- 54659 Bostad : 0171-576 78 
Mobil: 070-676 64 49 Mobil: 072-2265026 Mobil: 070-734 83 71 E-post: 

E-post: bo.johnson@habo.se E-post: f arid .ch i bout@ habo.se 

E-post: bo-johndon@telia.com gunilla.gustavsson@habo.se Jobb: 08-706 85 35 
Mobil: 070-826 88 67 
E-post: farid.chibout@ sundbyberg.se 

Expidiering 
Socialjouren i Uppsala, fax: 018-7271514-socialjouren@uppsala.se 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 

Karin Johansson, 
0171-526 14 
karin .johansson@habo.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Datum Vår beteckning 

2017-11-24 SN 2017/00028 nr 30870 

Attesträtt och attestförteckning, år 2018 

Förslag till beslut 

l. Socialnämndens ordfårande ges attesträtt under 2018 med 
ansvarskodsintervallet 300000-30000 kopplat till 
verksamhetskodsintervallet l 0830-10840 

2. Förvaltningscheffår socialförvaltningen ges attesträtt under 2018 med 
ansvarskodsintervallet 30000-319999 kopplat till 
verksamhetskodsintervallet 10830-10840, 13800,22510,26600 och 
50000- 61399 

3. Förvaltningschef ges rätt att delegera attesträtt inom organisationen. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att socialnämnden ger socialnämndens ordfårande 
attesträtt under 2018 med ansvarskodsintervallet 300000-30000 kopplat till 
verksamhetskodsintervallet l 0830-10840. 

Socialförvaltningen föreslår att förvaltningschefen ges attesträtt under 2018 
med ansvarskodsintervallet 30000-319999 kopplat till 
verksamhetskodsintervallet l 0830-10840, 13800, 2251 O, 26600 och 50000-
61399 

Förvaltningschefen kan i sin tur besluta om attestanter på förvaltningen. 

Aktuell attestfårteckning fårvaras på socialförvaltningen där det framgår 
vilka befattningshavare som har attesträtt, namn samt beloppsgräns. 

Ärende 
Kommunens attestreglemente (KS m2012.3492) framgår av utdrag ur 
kodplan 2017 och syftet med reglementet är att fastställa de regler som ska 
gälla får dem som ska utföra de olika attestmomenten. Det åligger 
kommunens nämnder och styrelser att se till att bestämmelserna i 
reglementet iakttas och att tillämpliga attestmoment utförs. 

Reglementet anger bl. a. att nämnd delegerar till förvaltningschef att besluta 
om attestanter samt att nämnd ansvarar för att en aktuell fåJieckning 
upprätthålls över utsedda attestanter. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser 



T JÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
HÅBO Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2017-11-24 SN 2017/00028 nr 30870 

Beslutsunderlag 
- Attestreglemente och anvisningar, utdrag från Kodplan 2017 
- Attestfårteckning Socialnämnd 2018 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomiavdelningen 
Berörda 



Attestreglementet och dess anvisningar, utdrag ur Kodplan 2017 

Attestreglemente, KS nr 2012,3492 

Huvudregeln vid utformning av ansvars- och arbetsfördelning enligt detta reglemente är att ingen 
enskild person själv hanterar en transaktion i alla led. Det är viktigt att skilja mellan den som utför 
kontrollerna och den som kontrollerna riktar sig mot. 

Attestreglemente för Håbo kommun 

§ 1 Tillämpningsområde 
Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna, medelsför
valtning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och l eller förmedla. 

§ 2 Nämndernas ansvar 
Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente iakttas och att till
lämpliga attestmoment utförs. Med nämnd avses både nämnd och styrelse. 

Attestmomenten är ett led i den interna kontrollen och ska utformas så att den interna kontrollen 
inom nämnderna kan anses vara tillräcklig. 

§ 3 Attestens innehåll 
Transaktioner ska attesteras innan de utförs. Attesterna innebär : 

D attest; kontroll mot underlag l beställning l beslut och villkor 

D granskning; kontroll mot leverans/prestation, kontroll av uträkning 

Och vid ekonomiavdelningen 

• behörighetsattest; kontroll av attestbehörighet sker mot ett upplagt register i systemet av 
ekonomiavdelningen. 

Ovan anförda kontrollmoment kan kompletteras med de andra kontroller som respektive nämnd kan 
finna erforderliga får särskilda fall. 

Gransknings- och attestfunktionen omfattar alla ekonomiska transaktioner som t ex 

-fakturor och andra externa betalningar (Proceedo samt pappersattest) 
- löner, arvoden, reseräkningar och andra personalkostnader (lönesystem samt pappersattest) 
- internfakturering. 

Attesten innebär kontroll av att en faktisk beställning har skett och att villkoren stämmer med det 
som överenskommits. 

Granskningen bekräftar att faktura/bokföringsunderlag stämmer med fullgjord leverans eller pre
station. I kontrollen ingår även att notera och framfåra reklamationer, restnoteringar eller andra kla
gomål till leverantören. Granskning avser även den matematiska kontrollen. Den kan utformas på 
olika sätt, t ex med stickprov eller med särskild kontroll av manuellt utfärdande underlag. Gransk
ningskontrollen bör normalt tecknas av den person som konterar bokföringsunderlaget eller av 
granskaren. 
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Behörighetsattesten kontrollerar att behöriga personer attesterat, varefter transaktionerna kan utfö
ras. Sker med automatik i systemet får elektroniska fakturor. 

§ 4 Förteckning 
V mje nämnd ansvarar får att en aktuell fåtteckning upprätthålls över utsedda attestanter. 

Attestanter skall utses efter respektive nämnds ansvarsstruktur. Förteckning över utsedda attestanter 
skalllämnas till ekonomiavdelningen. Förteckningen skall innehålla aktuella ansvar, attestant, ersät
tare och namnteckning på de personer som utsetts. 

Beloppsgränsen får budgetansvariga är generellt 500 tkr som standard i systemet får fakturahante
ringen. Beloppsgränserna varierar sedan beroende på hur budgetansvaret ser ut i organisationen. 
Vid ändring av beloppsgränser är det respektive förvaltningsekonom som har ansvaret att ändra i 
systemet. 

Nämnden delegerar till förvaltningschefen att besluta om attestanter. Det är viktigt att den fåtteck
ning som förvaltningen upprättar hålls aktuell. Varje fårändring i fåtteckningen ska meddelas eko
nomiavdelningen. Det ska av fårteckningen framgå när fårändringar gjmts. 

När ordinarie attestant är frånvarande ska ersättare utses. Beslut om ersättare fattas av överordnad 
chef. En kopia av beslutet ska skickas till redovisningsansvarig på ekonomiavdelningen. Attestanten 
ansvarar får att delegeringen registreras i Proceedo. 

§ 5Jäv 
Attestmoment får ej utfåras av den som är betalningsmottagare. Ej heller får attestanten stå i bero
endefårhållande till betalningsmottagaren eller den utgiften berör. Beslutsattest ska ej heller tecknas 
får egna utgifter i tjänsten. I fråga om jäv ska beslutsattest tecknas av överordnad. 

Attestmoment får ej utfåras av betalningsmottagare. Som exempel kan nämnas reseräkningar och 
ersättningar får utlägg. Ej heller egna utgifter i tjänsten får attesteras av den det avser. Som exempel 
på egna utgifter i tjänsten kan nämnas kurser/konferenser och datautrustning som vederbörande 
själv i huvudsak disponerar. Observera att om beslutsattestanten samtidigt är ansvarig får handkassa 
kan denne ej teckna beslutsattestant vid utbetalning till denna. 

§ 6 Anvisningar 
Närmare anvisningar för hur detta reglemente skall tillämpas får lämnas av kommunstyrelsen 



Attestreglementet och dess anvisningar, utdrag ur Kodplan 2017 

Anvisning till attestreglementet 

Attesten är en del av den interna kontrollen och innebär att den ekonomiska transaktionen god
känns. Syftet med ett attestreglemente är att fastställa de regler som ska gälla för dem som ska ut
fåra de olika attestmomenten. Attestering omfattar alla ekonomiska transaktioner med undantag får 
inbetalningar. 

Attesten 

Attesten utgör kärnan i kontrollen. I och med attesten godkännes att ett beslut har fattats vad gäller 
transaktionen och att villkoren stämmer med det som har överenskommits. 

Attestarrten ansvarar också får att rätt bilagor, deltagare och syfte, specifikationer mm finns till veri
fikationen, att verifikationen är en originalhandling samt att konteringen är riktig. 

Attesten av fakturor sker med en elektronisk signatur (lösenord). För pappersbaserade rutiner är hu
vudregeln att kontering och samtliga attester ska dokumenteras genom varaktig påskrift på verifika
tet. Beslutsattesten tecknas med fullständig namnteckning, ej signatur. 

Granskning 

Granskningen innebär att kontera transaktionen och göra en kontroll av att den är rätt uträknad. 

Granskningen innebär också en kontroll av att leveransen har mottagits alternativt att prestationen 
har fullgjmis. Den här kontrollen riktar sig främst gentemot omvärlden får att fårsäkra sig om att 
avtal fullfåljs etc. I kontrollen ligger därfår att fåra fram reklamationer eller andra klagomål till le
verantören. 

Efter det signerar granskaren fakturan elektroniskt genom ett lösenord och fakturan går vidare i det 
elektroniska flödet till den som skall attestera fakturan. För andra pappersbaserade transaktioner, 
signerar granskaren och lämnar vidare till attestanten. 

Det är viktigt att komma ihåg att det är attestarrten som har ansvaret får transaktionen och inte den 
person som utfår granskningen. 

Antalet attester 

I systemet är det upplagt att det är minst två personer som hanterar vatje faktura, en granskningsat
test och en beslutsattest För övriga transaktioner på papper gäller samma sak. 

Särskilt attestmoment 

Den som attesterar ska intyga att en transaktion är korrekt. Attesträtten ska ligga hos personer som 
har kunskap om och ansvar får uppgiften. Attest får inte göras av den som är betalningsmottagare 
eller är personligen berörd av den utgift som skall betalas. Attestarrten får inte heller stå i beroende
fårhållande till betalningsmottagaren eller den utgiften berör. 

I de fall den som är attestant är betalningsmottagare eller är personligen berörd av den utgift som 
skall betalas eller står i beroendeförhållande till betalningsmottagaren eller den utgiften berör, införs 
ett särskilt attestmoment som innebär att närmast överordnad utses till beslutsattestant 

Förvaltningschefen är överordnad de attestanter som finns på fårvaltningen. Förvaltningscheferna är 
i sin tur underställda kommundirektören. Det innebär att kommundirektören med nämndsordföran-
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den som ersättare beslutsattesterar förvaltningschefernas kurser/konferenser, reseräkningar, restau
rangfakturor, kreditkort mm. 

För kommunalrådets fakturor av nämnda slag är kommunfullmäktiges ordförande beslutsattestant 
med kommundirektör och ekonomichefen som ersättare. 

För ordfåranden i nämnder är kommunalrådet beslutsattestant Kommunalrådet attesterar även ar
voden får kommunstyrelsens ledamöter, nämndsordfåranden, överfötmyndare samt för kommun
fullmäktiges ordförande. 

Nedan följer exempel på transaktioner som omfattas av det särskilda attestmomentet 

Representation 

Kommunens verksamhet är i huvudsak finansierad med skattemedel. Detta medfår att det ställs sär
skilda krav på restriktivitet med representationskostnader. All representation ska ske med måtta och 
kostnaderna ska hållas inom rimliga och fårsvarbara gränser. 

Enligt skatteverket kan representation vara utgifter för t.ex. mat, dryck, underhållning, biljet
ter och liknande. I begreppet representation tas också med gåvor av mindre värde och gåvor som 
har karaktären av personalkostnad. 

Inköp av alkohol regleras i kommunen av policyn får representation och uppvaktningar. I normal
fallet ska all representation vara alkoholfri. Undantag från detta kan vara vid högtidliga tillfållen 
efter arbetstid och gäller får öl och vin till maten, starksprit ska inte förekomma. 

Extern representation 
Extern representation avser aktiviteter som syftar till att skapa eller upprätthålla goda fårbindelser 
med externa intressenter, tex. kunder, leverantörer, konsulter eller expetter. 

Exempel på extern representation: 
• Måltid som avslutning på fårhandlingar 
• Underhållning vid jubileum 
• Dryck vid invigning av anläggningar 

Exempel på tillfållen som INTE utgör extern representation 

• Fika/måltider till elever i skolan (konteras på 74611) 

Intern representation 
Intern representation är riktad mot personalen. Sammankomsterna måste vara tillfälliga (ej vmje el
ler varannan vecka) och kortvariga. 

Exempel på intern representation 

• Måltid vid tillfälligt infotmationsmöte som inte rör det dagliga arbetet 
• Personalfest 
• Avtackning 
• Uppvaktning med mat 
• Frivillig måltid som avslutar en konferens 
• Kickoff 
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Exempel på tillfållen som INTE utgör intern representation 

• Konferenspaket där det ingår måltid, agenda finns efterföljande måltiden, bokfårs som kon-
ferenskostnad. 

• Konferenskostnad utan måltid, bokfårs som konferenskostnad 
• Utbildning, bokfårs som utbildningskostnad 
• Fika vid internt möte, bokfårs som övriga livsmedel 
• Måltid vid APT, bokförs som övriga livsmedel 
• Intern kurs eller verksamhetsplanering med lunch, efterföljande agenda, bokfårs som konfe

rens. 

Moms vid måltider som representation 
Du får göra avdrag får hela momsen om kostanden får måltid uppgår till 300kr/person. Max moms
belopp som du får dra av är alltså 36kr (300* 12%). Om vin eller öl ingår kan man använda en scha
blon på 46 kr. Resterande moms ska bokfåras som kostnad. Detta gäller för både intern och extern 
representation. 

Kringkostnader vid personalfest 
För ett fåretags kringkostnader vid personalfest, t.ex. hyra av bord och stolar eller utgifter får mu
sikunderhållning, bör enligt skatteverkets allmänna råd avdrag vid inkomstbeskattningen medges 
med skäligt belopp dock högst 180 kr per person och tillfälle (SKV A 2004:5). Momsen som är av
dragsgill får kringkostnaderna är alltså 180 kronor per person och tillfälle (25 %moms på 180 kr= 
45 kr som är avdragsgill). Resterande moms och kostnader ska bokfåras som kostnad för verksam
heten. 

Julbord ljulmåltider) för anställda 

Julmåltid för anställda är en skattefri förmån får de anställda om det är fråga om intern representat
ion, t.ex. en personalfest Arbetsgivaren får göra avdrag får kostnad får högst två personalfester per 
år. Moms avdrag medges får kostnad får måltid med 300 kronor per person (12% moms på 300 kr 
= 36 kr som är avdragsgillt). För kringkostnader, t.ex. musikunderhållning, medges moms avdrag 
med 180 lG'onor per person (25 % moms på 180 kr= 45 kr som är avdragsgill). Resterande moms 
och kostnader ska bokfåras som kostnad får verksamheten. A v drag medges även får kostnader får 
pensionerade anställda och anställdas familjemedlemmar som är med på festen. 

Julgåvor till anställda 

Julgåvor till anställda är skattefria får de anställda om 

• värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. I värdet imäknas inte fraktkostnader. Om vär
det är högre blir gåvan skattepliktig från fårsta kronan. 
• julgåva inte är kontanter. skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar. Med pengar jäm
ställs andra betalningsmedel såsom check eller postväxel. Gåva i form av presentkort som inte kan 
bytas mot pengar kan vara skattefri, t. ex 25 års gåva. 
• Arbetsgivaren får dra av hela beloppet för ingående moms om värdet på julgåvan inte överstiger 
450 kronor (inklusive moms). Om beloppet överstiger 450 kronor (inklusive moms), bokfårs hela 
beloppet som kostnad. 
• För beloppsgränser avseende övriga gåvor se policy får "Uppvakning av anställda och föttroen
devalda" på intt·anätet: regler och styrning/Policys 

Vid både intern representation och extern representation ska syftet anges och deltagarlista bifogas, 
antingen med elektronisk kommentar till fakturan alternativt som en bifogad fil till faktu
ran/verifikationen. 
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Kurser och konferenser 

Kurser och konferenser resulterar i transaktioner där deltagare är personligen berörda och ska därfår 
attesteras av överordnad. Deltagare och syftet med kursen/konferensen ska framgå av en elektronisk 
kommentar alternativt bifogad fil till fakturan/ verifikationen. Om en frivillig måltid avslutar konfe
rensen ska kostnaden för måltiden bokfåras som representation. 

Resor i tjänsten 

Vid resor i tjänsten ska deltagare och syftet med resan framgå av en elektronisk kommentar på fak
turan, alternativt bifogad fil till fakturan/verifikationen. 

Reseräkningar det vill säga milersättningar, resor med SL, traktamenten, restidsersättningar och ut
lägg som en följd av resa med egen bil. Samtliga reseräkningar fall ska attesteras av närmast över
ordnad chef. Reseräkningar hanteras i lönesystemet. 

First Card och bensinkort 

För dessa kreditkmi gäller att samtliga kvitton till vart och ett av beloppen på fakturan skall häftas 
vid fakturakopian. Inga anteckningar får göras på kvittot, använd ett separat papper/kvitto mall får 
detta. K vitton skickas till den som sammanställer verifikationerna, konterar och granskar fakturan, 
sedan skickas allt till ekonomiavdelningen. För kreditkOltsfakturor sker granskningsattest samt en 
beslutsattest av överordnad. 

Om köp genom fåretagskmi ej kan verifieras med kvitton, är kontokOltsinnehavaren personligen 
ansvarig får utgiften. Om kvittot ej kommer in dras kostnaden från kontokottsinnehavarens lön. 

I övrigt gäller att kontokortsinnehavaren själv ska anmäla borttappat kort till banken samt spätTa 
kortet. 

Bensinkvitton skickas till den som sammanställer verifikationerna, konterar och granskar fakturan. 
Kvittona fåstes vid fakturakopian och skickas till ekonomiavdelningen. För bensinfakturor sker 
granskningsattest samt en beslutsattest av överordnad. 

Särskilda rutiner får First Card och bensinkOli finns på intranätet. 

Övriga ersättningar för utlägg 

Övriga ersättningar får utlägg kan gälla situationer där en person har betalat något för kommunens 
räkning och kontant ska ha tillbaka sina pengar. Detta hanteras via lönesystemet. 

Här ingår även förskott i den mån de förekommer t ex reseförskott. För ersättningar får utlägg, rese
förskott m.m. sker beslutsattest av överordnad. Kontroll att avtal följs ligger även i detta ansvar. 
Är utlägget inte enligt kommunens inköpsrutiner ska utlägget avvisas av chef. 

Om utlägg ej kan verifieras med kvitton, är den anställde personligen ansvarig för utgiften. 



Attestreglementet och dess anvisningar, utdrag ur Kodplan 2017 

Internt köp av fika 

Internt köp av fika kan attesteras av chef även fast denne själv har deltagit. Det särskilda 
attestmomentet beskriver att attest inte får göras av den som är personligt berörd av den 
utgift som ska betalas. När det gäller internt inköp av fika görs ett undantag till regeln ef
tersom beloppen är oväsentliga. 

Kontroll av attestanten 
När en faktura konteras och attesteras skall den vara klar får utbetalning. Det är viktigt att attestan
ten ser när en kontobild är felaktig så att felen kan rättas på ett tidigt stadium. 

Fakturor som inte är ställda till kommunen skickas tillbaka från ekonomiavdelningen till de berörda 
verksamheterna får komplettering. 
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Förslag till beslut 

T JÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2017-12-04 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att anmälningsärenden, domar 
och delegationsbeslut är redovisade. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut från Treserva avseende individ, familjeomsorg/familjerätt 
och flykting. Delegationsbeslut av ordförande om tillfälligt 
serveringstillstånd för servering till allmänheten. Skrivelse från 
Migrationsverket angående avveckling av tillfälliga boendeplatser 2018. 

Beslutsunderlag 
- Delegationsbeslut flykting, Treserva 2017-11 -13 till2017-12-04 
- Delegationsbeslut IF O/familjerätt, Treserva 2017-11-13 till 2017-12-04 
- Delegationsbeslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, SN 

2017/00003 nr 30865 
- Skrivelse från Migrationsverket, 7.1- 2017-127030 
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Vår beteckning 

SN nr 30905 
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