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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-25 SN 2018/00023 nr 31221 

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

 

Delårsuppföljning per mars 2018 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsuppföljning 

per mars 2018 

2. Socialnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om att 

900 tkr överförs från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden 

avseende vissa kontaktpersoner.  

3. Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad   

Ärende 

Socialnämndens delårsuppföljning per mars 2017 visar på ett underskott vid 

årets slut om ca 7,6 miljoner kronor. Den statliga finansieringen av 

mottagandet av ensamkommande barn har minskat kraftigt under 2018 och 

är en av förklaringarna till underskottet. En annan orsak är högre kostnader 

för placeringar av barn och unga som inte kunnat förutses när budgeten för 

året planerades. Kostnaderna för placeringar av vuxna missbrukare 

förväntas bli lägre än budget men högre än 2017.  

 

Förvaltningen och nämnden har en skyldighet att försöka nå en budget i 

balans. För att närma sig budgetbalans har förvaltningen förhandlat om 

avtalet med Vårljus vilket beräknas minska kostnaderna för 2018 med ca 1,9 

miljoner kronor. Verksamheten har också arbetat med att förhandla priserna 

på övriga institutioner vilket medfört lägre kostnader. En annan åtgärd är att 

vakanshålla en tjänst inom den öppna missbruksvården. Förvaltningens 

bedömning är att det i övrigt saknas rimliga och möjliga åtgärder för att 

minska det prognostiserade underskottet. 

 

Arbetet med nämndens mål är ständigt pågående och en viktig inriktning för 

verksamheten. Förvaltningens bedömning är att flertalet av nämndens mål 

kommer att vara uppfyllda vid årets slut. 

 

I nämndens budget finns 1 042 tkr för kontaktpersoner. Stora flertalet av 

dagens aktuella beslut avser personer inom socialpsykiatrin och både 

kostnad och budget borde därmed finna inom vård- och omsorgsnämnden. 

Socialnämnden bör därför hemställa hos fullmäktige om att 900 tkr överförs 

från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden      

Beslutsunderlag 

– Delårsuppföljning per mars 2018, SN2018/23, nr31220    

 

 

__________ 
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1 Sammanfattning 

Verksamheten 

Samverkanssatsningen Framsteget, som främst finansieras via samordningsförbundet, 

har kommit igång och blir ett av verktygen för att minska antalet hushåll med långvarigt 

bidragsberoende. När det gäller de ensamkommande barnen har arbetet de första 

månaderna fokuserats på att förhandla priser med vårdinstitutioner alternativt hitta andra 

placeringsformer. 

Måluppfyllelse 

Arbetet med nämndens mål är ständigt pågående och en viktig inriktning för 

verksamheten. Förvaltningens bedömning är att flertalet av nämndens mål kommer att 

vara uppfyllda vid årets slut. 

Ekonomi 

Socialnämndens underskott vid årets slut beräknas bli ca 7,6 miljoner. Den statliga 

finansieringen av mottagandet av ensamkommande barn har minskat kraftigt under 

2018 vilket medför mycket lägre intäkter vilka inte täcker kostnaderna. Förvaltningen 

kostnader för placeringar av övriga barn och unga kommer att öka jämfört med de 

senaste åren. För att minska underskottet har förvaltningen vidtagit en del åtgärder som 

omförhandling av avtal med Vårljus och vakanshållning av en tjänst. Förvaltningens 

bedömning är att det inte går att vidta några ytterligare åtgärder. 

2 Måluppfyllelse mars 

  

Förvaltningen arbetar aktivt med samtliga uppsatta mål. 

Det mål som vid tid för delårsrapporten ser ut att vara mest utmanande att nå avser en 

ökad integration av skyddsbehövande. Inom förvaltningen pågår dock satsningar bland 

annat genom ansökningar av projektmedel från arbetsförmedlingen avseende förstärkt 

praktikhandledning för att möjliggöra kvalitativa arbetstränings- och 

språkpraktikplatser. Därutöver ansöks även om statsbidrag hos länsstyrelsen avseende 

kontaktpersoner för kvotflyktingar för snabbare integration i lokalsamhället. Oavsett om 

dessa ansökningar beviljas är frågan ständigt i fokus. 

Flera av de med långvarigt bidragsberoende coachas inom samverkansinsatsen 

Framsteget. Det är dock för tidigt att ännu kunna säga något säkert om läget vid årets 

slut. 

När det gäller stödet till barn och unga så pågår ett löpande aktivt arbete i samverkan 

med andra aktörer. 

Sammantaget bedömer förvaltningen att flertalet målen för 2018 kommer att uppnås. 
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3 Mått 

3.1 Resurser 

3.2 Produktion 

Mått 
Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Utfall 
mars 
2017 

Utfall 
mars 
2018 

Prognos 
helår 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 163 170 89 86 155 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 200 210 119 132 225 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 1 038 1 070 252 282 1 160 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade i 
Håbo kommun. 

26 24 26 25 24 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade 
i annan kommun. 

45 40 74 48 40 

Antal mottagna nyanlända flyktingar och 
andra skyddsbehövande 

76 50  6 63 

Antal skyddsbehövande hushåll med 
försörjningsstöd (Projekt, inte i driftsbudget) 

 90  56 85 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd för 
skyddsbehövande (Projekt, inte i 
driftsbudget.) 

 635  120 610 

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

123 130 49 49 130 

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

170 140 72 73 140 

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

194 210 74 87 210 

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

87 75 22 34 75 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 

Andelen arbetslösa är lägre än motsvarande period de senaste åren. Generellt inom 

kommunen är arbetslösheten på ungefär samma nivå jämfört med samma tidpunkt för 

ett år sedan; 4,1 jämfört med 4,2 %. Undantaget är de nyanlända som fortsatt har en 

lång startsträcka för att komma in på arbetsmarknaden. Allt fler av bidragsmottagarna 

inom ekonomiskt bistånd har dock andra försörjningshinder än arbetslöshet. 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 

Trots att många ärenden avslutades under senare delen av 2017 har även inströmningen 

av nya ökat. Antalet hushåll med försörjningsstöd har därför under årets första kvartal 

varit högre än motsvarande period förra året. Några hushåll som tidigare inrymts i 

flyktingprojektet ingår nu ett år efter avslutad etableringsperiod i ordinarie driftsbudget. 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 

Antalet bidragsmånader beräknas totalt bli något högre i år än år 2017. Samtidigt 

arbetas det aktivt med de långvarigt bidragsberoende vilket kan ge tydligare effekt 

under året, vilket gör beräkningen mer osäker. 
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Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i 

Håbo kommun. 

Antalet ensamkommande som är placerade inom Håbo kommuns kommungränser. 

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i 

annan kommun. 

Antal ensamkommande barn som anvisats till Håbo kommun men är placerade utanför 

Håbo kommuns kommungränser. 

Antal mottagna nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande 

De flyktingar och andra skyddsbehövande som anlände till kommunen i början på året 

inräknas i anvisningar tillhörande år 2017. Den justerade planen från Migrationsverket 

för 2018 års anvisningar anger att 63 flyktingar och andra skyddsbehövande kommer att 

anvisas till kommunen fram till och med februari 2019.  Av dessa har sex personer, 

fördelat på två hushåll, flyttat in i kommunen vid mars månads slut. 

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

Under första kvartalet år 2017 hade 43 hushåll skyddsbehövande varit aktuella inom 

ekonomiskt bistånd. Därefter har 35 ytterligare hushåll anvisats till kommunen. Den 

totala volymen under 2018 års första kvartal har ökat med 13, vilket beror på att flera 

numera inryms i driftbudgetens volymer, att några flyttat från kommunen, samt att 

några även blivit självförsörjande. I och med att cirka 25 ytterligare hushåll förväntas 

komma till kommunen under året beräknas vid årets slut totala antalet hushåll inom 

målgruppen uppgå till cirka 85 stycken. 

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

49 barn i åldern 0-6 år har under första kvartalet varit aktuella för öppenvårdsinsatser. 

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

Antalet barn som är aktuella för insatser inom öppenvården under första kvartalet är 73 

stycken. 

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

Antalet barn i detta åldersspann som åtnjuter insatser inom öppenvården är under första 

kvartalet 87 stycken. Det är en ökning jämfört med samma period 2017. 

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

familjeteamet. 

Antalet familjer som under första kvartalet är aktuella inom Håbo kommuns öppenvård 

har varit och är till antalet 164 stycken. Av dessa har behandlarna avslutat 34 stycken 

årets fösta kvartal. 
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4 Driftredovisning 

Prognosrapport delår 

  
Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

      

Nämndverksamhet -429 -405 -89 -419 -14 

Nämndadministration -137 -185 -42 -151 34 

Konsument- och energirådg -106 -110 -28 -120 -10 

Tillstånd 44 -47 -88 -211 -164 

Förvaltningsövergripande -6 350 -6 633 -1 908 -6 381 252 

Anhörigstöd -181 0 0 0 0 

Missbrukarvård för vuxna -5 906 -7 608 -1 288 -6 696 912 

Barn- och ungdomsvård -24 354 -25 594 -5 467 -27 687 -2 093 

Familjerätt -1 827 -2 429 -421 -2 014 415 

Övriga insatser vuxna -217 -765 -123 -693 72 

Ekonomiskt bistånd -13 894 -14 127 -3 514 -13 906 221 

Flyktingmottagande 3 969 -359 -4 359 -7 568 -7 209 

Arbetsmarknadsåtgärder -284 -275 -69 -294 -19 

Summa -49 672 -58 537 -17 396 -66 140 -7 603 

5 Kommentarer till driftredovisning 

Socialnämndens prognos visar på ett underskott på 7,6 miljoner kronor. En förbättring 

mot föregående prognos med 5,6 miljoner kronor. 

Tillstånd underskott 164 000 kr 

Underskottet beror på högre personalkostnader än förväntat. 

Förvaltningsövergripande underskott 252 000 kr  

Under senare delen av 2017 tillkom system som nu inte är budgeterade för 2018 och 

bidrar till ett underskott. Även personalkostnaderna är högre än budgeterat. Ej 

budgeterade intäkter har förbättrat prognosen med 154 000 kr sedan föregående 

prognos. 

Missbrukarvård för vuxna överskott 912 000 kr  

I och med ansträngt budgetläge för nämnden vidtas en mindre besparingsåtgärd såsom 

ingen nyrekrytering efter pensionsavgång inom missbruksöppenvården. Detta 

möjliggörs i och med den ihållande trenden med minskande antal ärenden inom 

missbruk, vilket även visar sig i fortsatt få externa vårdvistelser. Inom denna 

verksamhet finns insatsen kontaktperson enligt socialtjänstlagen för vuxna. Samtliga 

medel för detta finns i dag budgeterat i socialnämnden. Förvaltningen föreslår en 

budgetjustering mellan socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden som innebär att 

medel för kontaktpersoner inom socialpsykiatri och för äldre kommer att finnas i vård-

och omsorgsnämnden. 
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Barn- och ungdomsvård underskott 2 093 000 kr  

Underskottet beror på en ökning av placeringar för institutionsvård. Även en 

personalförstärkning som arbetar bland annat med utökat stöd i föräldrarollen finns på 

denna verksamhet men är budgeterad inom verksamheten familjerätt. Statsbidrag för 

bemanning finansierar delvis handläggare. Prognosen är en förbättring med 1,9 miljoner 

kronor sedan föregående prognos. Förbättringen beror i huvudsak på att förvaltningen 

nu har information för att göra säkrare prognoser av placeringskostnader. 

Familjerätt överskott 415 000 kr 

Överskottet beror på att personalförstärkning finns budgeterad men utfallet ligger inom 

verksamheterna barn- och ungdomsvård. 

Ekonomiskt bistånd överskott 221 000 kr  

Inom ekonomiskt bistånd fortsätter den svaga uppåtgående trenden men det bedöms 

ännu möjligt att hålla årets budget, trots att prognosen är osäker. Verksamheten har 

rekryterat en ettårig förstärkning för att förstärka kvaliteten och upprätta 

grundutredningar som försummades under den tidigare perioden av vakanser och 

frekventa konsultbyten inom enheten. Handläggningskostnaden drar därmed över 

budget, vilket bedöms kompenseras av kvalitetshöjningen som kan hejda den 

uppåtgående trenden inom utbetalningarna inom ekonomiskt bistånd. I och med de 

ökande volymerna av etableringsärenden kan förstärkningen komma att behöva 

permanentas under 2019. 

Flyktingmottagande underskott 7 209 000 kr  

Det stora underskottet på ensamkommande barn på 7 209 tkr beror på förändrade 

ersättningar från staten. Avdelningen arbetar intensivt med att få ner kostnaderna och 

göra billigare placeringar utan att ge avkall på vare sig den humanitära bedömningen 

och de individuella behov som varje ungdom har. Många av ungdomarna är nu redo att 

ta ett nytt steg i sitt nya land och behöver därför bo i stödboende. Avtalet mellan 

kommunen och Vårljus löper till den 15 maj 2019. Förvaltningen har nu slutit avtal med 

Vårljus om avveckling av HVB-hemmet per den 17 augusti 2018. Förvaltningens 

kostnader för 2018 minskar därför med ca 1,9 miljoner. Verksamheten har också arbetat 

med att förhandla om priser på andra institutioner vilket också inneburit lägre kostnader. 

  

5.1 Åtgärdsplan för ekonomi i balans 

 Socialnämndens kostnader för 2018 beräknas bli ca 66,1 miljoner. 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 när det inte finns förutsättningar för 

mindre ingripande lösningar. Förvaltningens bedömning är att det saknas rimliga och 

möjliga åtgärder för en budget i balans utöver de åtgärder som redan vidtagits. 

  

5.1.1 Tabell 

Åtgärd 
Besparings-

effekt detta år 

Avveckling av kontrakt för HVB-hem med Vårljus till och med maj 2019 besparing 
2018 

1 896 
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5.2 Effektivisering 

Förvaltningen har efter förhandlingar med Vårljus gjort en överenskommelse om att 

avluta avtalet med dem den 17 aug 2018 istället för den 15 maj kommande år. Det 

innebär en effektivisering värd ca 1,9 miljoner för 2018 och täcker väl 

effektiviseringskravet om ca 1 miljon. Utöver detta vakanshålls en tjänst inom den 

öppna missbruksvården. 

6 Investeringsredovisning 

6.1 Investeringsredovisning 

Prognosrapport investeringar 

  
Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall Jan-
Mars 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
mot budget 

      

Inventarier IFO  -120  -100 20 

TOTAL  -120  -100 20 

7 Kommentarer till investeringsredovisning 

Ett fåtal arbetsplatser har iordningsställts. Ett litet överskott beräknas för 2018 års 

investeringsbudget 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-13 SN 2018/00020 nr 31212 

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

 

Ansökan om serveringstillstånd Elektra Taverna 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att bevilja ansökan från Lapponia Group AB om 

permanent serveringstillstånd för servering av starköl, vin och 

spritdrycker till allmänheten. 

2. Tillståndet gäller året runt med serveringstid från klockan 11.30 till 

24.00.  

Ärende 

Lapponia Group AB ansöker om serveringstillstånd för restaurang Elektra 

Taverna, Stockholmsvägen 16, 746 33 Bålsta. Restaurangen har funnits i 

flera år och anlednings till ansökan är att det är ett nytt ägarbolag, Lapponia 

Group AB. Ansökan avser ett permanent serveringstillstånd till allmänheten 

enligt Alkohollagen 8 kap. § 2. Till restaurangen hör också en uteservering. 

 

Remiss har översänts till polismyndigheten, skatteverket, 

kronofogdemyndigheten och räddningstjänsten. Polismyndigheten påpekar 

att ”tillstånd att servera starksprit bör prövas med hänsyn till restaurangens 

centrala placering och ungdomsmiljöer”. Elektra Taverna har redan idag 

tillstånd för servering av spritdrycker och förvaltningen bedömer att man 

skött sitt serveringstillstånd på ett fullgott sätt. Restaurangen har ett ansvar 

för att överservering inte sker oavsett om det handlar om starköl, vin eller 

spritdrycker. 

 

Övriga remitterade myndigheter har inget att erinra mot ansökan.    

Beslutsunderlag 

– Ansökan om serveringstillstånd från Lapponia Group AB 

– Registerutdrag från skatteverket 

– Registreringsbevis från bolagsverket 

– Remissvar från räddningstjänsten 

– Remissvar från polisen 

– Remissvar från skatteverket 

– Remissvar från kronofogdemyndigheten 

–     

__________ 

Beslut skickas till 

Lapponia Group AB 

Polismyndigheten 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

    

 



Polisen 
Yttrande 

Datum 

2018-03-23 
Region Mitt Diarienr (åberopas) 

LPO Enköping/Håbo Al40.659/2018 

Yttrande enligt 8 kap. 11 § alkohollagen 

Håbo kommun har hemställt om yttrande från Polismyndigheten med anled
ning av ansökan om serveringstillstånd för Elektra Taverna, Bålsta 
SN20 18/00020 nr 31100. 

Sökande är: Lapponia Group AB 

Yttrande 
Personer i aktuell ansökan förekommer inte i Polisens register med brott rele
vanta för aktuell ansökan. 

Lämpligheten gällande tillstånd att servera starksprit bör prövas med hänsyn 
till restaurangens centrala placering och ungdomsmiljöer. 

Övrigt 
Då det gäller det sociala ansvaret kopplat mot serveringstillståndet vill myn
digheten särskilt betona vikten av restriktivitet då det gäller servering till per
soner i övre tonåren. 

Polismyndigheten vill erinra om skyldigheten som åligger en innehavare av ett 
serveringstillstånd att verka för att förebygga ordningsstörningar och andra 
olägenheter. 

Ludvi~fppchef Stöd/service 
Lokalpolisområde Enköping/Håbo 

l (l) 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ENKÖPING-HÅBO 

Q018-03-16 
Dnr: 320.2018.00237 

rt dnr: SN 2018/00020 
nr31101 

Tomas Gustafsson 
0171-47 56 06 
tomas.gustafsson@rtjeh.se 

Postadress: 
Västra Ringgatan 6 
745 31 ENKÖPING 

www.rtjeh.se 

Håbokommun 
Socialnämnden 
Thomas Brandeli 

Remissvar gällande Elektra Taverna, stockholmsvägen 16, Bålsta 

Socialnämnden har begärt yttrande av Räddningstjänsten beträffande ansökan 
om serveringstillstånd for Elektra Taverna, på stockholmsvägen 16 i Bålsta. 

Räddningstjänsten utforde tillsyn i lokalerna 2016-02-0 l. Inga faktiska brister 
påträffades då i lokalen. Räddningstjänsten ser, utifrån ett brandsäkerhets
perspektiv, inget hinder att meddela serveringsstillstånd. 

Tomas Gustafsson 

Telefon: 
0171-47 56 00 

E-post: Organisationsnummer: Postgiro: 
raddningstjanst@rtjeh.se 222000-241 O 32850-0 



HÅBO 
KOMMUN 

Förvaltningschef socialtjänsten 
Thomas Brandeli 
0171-525 79 
thomas.brandell@habo.se 

REMI 55 
Datum 

2018-03-08 

Remissförfrågan Kronofogdemyndigheten 
Ansökan om serveringstillstånd Elektra Taverna 

1 ( 1) 

Vår beteckning 

SN 2018/00020 nr 31102 

J ·f../. 1 ~J._,, ,( l ;.·~':';:~i 
SOCi, LFl r .li·iGEN 

t\o i<. Z018 -03- Z 2 

cJ;VJIOI~ 0 !/Y 

Restaurang Elektra Taverna, Lappania Group AB, Organisationsnummer 556996-8059, 
har ansökt som permanent serveringstillstånd till allmänheten. Socialnämnden i Håbo 
kommun önskar få kronofogdemyndighetens yttrande över ansökan. 
Ansökningshandlingar bifogas. 

POSTADRESS 
7 46 52 Bålsta 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

Thomas Brandeli 

Socialchef 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

TELEFAX 
0171-527 01 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
socialnamnden@habo 
.se 



UTDRAG UR DATABASEN, KONTORET I UPPSALA 2 2018-03-19 

PERSONNR: 556996-8059 FÄLTSEKTION 2110-11 SID l 
NAMN: LAPPONIA GROUP AB 
ADRESS: ELEKTRA STOCKHOLMSVÄGEN 16 746 33 BÅLSTA 

SKULD I ALLMÄNNA MÅL: 11 200 

FÖRSEN.AVG ÅRSREDOV 5 600 FÖRSEN . AVG ÅRSREDOV 5 600 

SKULD I ENSKILDA MÅL: (ANTAL MÅL: O) 
L,·;-,-:- --,-- ---
r!;:,, J -' ._,_' . Ji .. ··j 

SOCi,\Lh> . ·;;,:cE:·J 
ÅTGÄRDER: 
180207 UTREDNINGsRAPPORT UPPRÄTTAD :SAKNAR TILLGÅNGAR t.r.k. 2018 -03- 2 l 



UTDRAG UR DATABASEN, KONTORET I UPPSALA 2 

PERSONNR: 556996-8059 FÄLTSEKTION 2110-11 
NAMN: LAPPONIA GROUP AB 
ADRESS: ELEKTRA STOCKHOLMSVÄGEN 16 746 33 BÅLSTA 

SKULD KONTO 
l 52 17 FÖRSEN.AVG ÅRSREDOV 

DELSUMMA: 
SKULDSUMMA: 

BELOPP 
5000 

5000 

2018-03 - 19 

SID l 

REST- GRUND
AVGIFT AVGIFT 

o 600 

o 600 
5600 

ÄRENDENR 5569968059-16121 . BESLUTSDAG 170808. RESTFÖRINGSDAG* 171020 . 
AVIDATUM 171106. PRESKDAG 2022-12-31 . 

SKULD KONTO 
2 52 17 FÖRSEN.AVG ÅRSREDOV 

DELSUMMA: 
SKULDSUMMA: 

BELOPP 
5000 

5000 

REST- GRUND
AVGIFT AVGIFT 

o 600 

o 600 
5600 

ÄRENDENR 5569968059-16122 . BESLUTSDAG 171016. RESTFÖRINGSDAG* 171229. 
AVIDATUM 180119. PRESKDAG 2022-12-31. 

DELSUMMA: 10000 
TOTALSUMMA: 

o 1200 
11200 



UTDRAG UR DATABASEN, KONTORET I UPPSALA 2 

PERSONNR: 590328-3397 FÄLTSEKTION 2110-11 
NAMN: YAKES, PETROS 
ADRESS : STOCKHOLMSVÄGEN 16 C/O ELEKTRA 746 33 BÅLSTA 

SKULD I ALLMÄNNA MÅL: 

SKATTEKONTOT 
BÖTESMEDEL 
FELPARKERINGSAVGIFT 

SKULD I ENSKILDA MÅL: 

35 704 

17 332 
3 400 
l 750 

60 474 

sTUDIEMEDELSAVGIFT 
BÖTESMEDEL 
M. FL. 

(ANTAL MÅL: l) 
DIARIENR : U-14821-14 FULLSTÄNDIG TILLGÅNGSUNDERSÖKNING BEGÄRD 
SÖKANDE/OMBUD 830518-0559 KRONOR 

ÅTGÄRDER : 
160404 UTREDNINGsRAPPORT UPPRÄTTAD :SAKNAR TILLGÅNGAR 

2018-03-19 

SID 

4 662 
2 600 

60 474 

l 



UTDRAG UR DATABASEN, KONTORET I UPPBALA 2 2 018-03-19 

PERSONNR: 590328-3397 FÄLTSEKTION 2110-11 SID l 
NAMN: YAKES, PETROS 
ADRESS: STOCKHOLMSVÄGEN 16 C/O ELEKTRA 746 33 BÅLSTA 

SKULD KONTO 
150 90 13 BÖTESMEDEL 

DELSUMMA: 

BELOPP 
2800 

2800 

REST- GRUND
AVGIFT AVGIFT 

o 600 

o 600 
SKULDSUMMA : 3400 

ÄRENDENR 020107-706352994. DOM/BESLUTS/FASTSTÄLLELSEDAG 130404. 
RESTFÖRINGSDAG* OB-130613 . AVIDATUM 130704. PRESKDAG 2018-04-04. 

SKULD KONTO 
152 20 13 8 SKATTEKONTOT 

ÄRENDENR 5903283397-5 
PRESKDAG 2018-12-31. 

SKULD KONTO 
149 33 13 TRÄNGSELSKATT 

DELSUMMA: 
SKULDSUMMA: 

BELOPP 
16723 

16723 

GRUND
RÄNTA AVGIFT 

9 600 

9 600 
17332 

RESTFÖRINGSDAG * 130804. AVIDATUM 130819 . 

DELSUMMA: 

BELOPP 
565 

565 

REST- GRUND
AVGIFT AVGIFT 

o 600 

o 600 
SKULDSUMMA: 1165 

ÄRENDENR 10UFA0540004180 . RESTFÖRINGSDAG* 130322. AVIDATUM 130411. 

UTDRAG UR DATABASEN, KONTORET I UPPSALA 2 2018-03-19 

PERSONNR: 590328-3397 

PRESKDAG 2018-12-31. 

SKULD KONTO 
153 90 14 BÖTESMEDEL 

FÄLTSEKTION 2110-11 

BELOPP 
2000 

SID 2 

REST- GRUND
AVGIFT AVGIFT 

o 600 

DELSUMMA : 2000 O 600 
SKULDSUMMA: 2600 

ÄRENDENR 19266-1103002000. DOM/BESLUTS/FASTSTÄLLELSEDAG 140218. 
RESTFÖRINGSDAG* DB-140605/0130. AVIDATUM 140626 . PRESKDAG 2019-03-11 . 

SKULD KONTO 
156 33 14 TRÄNGSELSKATT 

ÄRENDENR 18XLL7240000285 
PRESKDAG 2019-12-31. 

SKULD KONTO 
157 33 14 TRÄNGSELSKATT 

DELSUMMA: 
SKULDSUMMA: 

BELOPP 
700 

700 

REST- GRUND
AVGIFT AVGIFT 

o 600 

o 600 
1300 

RESTFÖRINGSDAG* 140627. AVIDATUM 140807. 

DELSUMMA: 
SKULDSUMMA: 

BELOPP 
560 

560 

REST- GRUND
AVGIFT AVGIFT 

o 600 

o 600 
1160 

ÄRENDENR 18XLL7240000483 . RESTFÖRINGSDAG* 140822. AVIDATUM 140911. 



UTDRAG UR DATABASEN, KONTORET I UPPSALA 2 

PERSONNR: 590328-3397 

PRESKDAG 2019-12-31. 

SKULD KONTO 
158 33 14 TRÄNGSELSKATT 

FÄLTSEKTION 2110 - 11 

DELSUMMA : 
SKULDSUMMA: 

BELOPP 
595 

595 

2 018 - 03 - 19 

SID 3 

REST- GRUND
AVGIFT AVGIFT 

o 600 

o 600 
1195 

ÄRENDENR 18XLL7240000582 
PRESKDAG 2019 - 12 - 31. 

RESTFÖRINGSDAG * 140926. AVIDATUM 141016. 

SKULD KONTO 
159 33 14 TRÄNGSELSKATT 

DELSUMMA: 
SKULDSUMMA: 

BELOPP 
540 

540 

REST- GRUND 
AVGI FT AVGIFT 

o 600 

o 600 
1140 

ÄRENDENR 18XLL7240000681 
PRESKDAG 2019-12-31. 

RESTFÖRINGSDAG* 141024 . AVIDATUM 141120 . 

SKULD KONTO 
155 39 14 FELPARKERINGSAVGIFT 

DELSUMMA: 
SKULDSUMMA: 

BELOPP 
1150 

1150 

REST- GRUND
AVGIFT AVGIFT 

o 600 

o 600 
1750 

ÄRENDENR 7453-6193-1 . FASTSTÄLLELSEDAG 140401. ÅLÄGGANDEDAG 140611. 

UTDRAG UR DATABASEN, KONTORET I UPPSALA 2 2018-03-19 

PERSONNR: 590328-3397 FÄLTSEKTION 2110-11 SID 4 

RESTFÖRINGSDAG* 140711 . AVIDATUM 140731 . PRESKDAG 2019-12-31. 

SKULD KONTO 
162 75 17 sTUDIEMEDELSAVGIFT 

DELSUMMA: 
SKULDSUMMA: 

BELOPP 
4062 

4062 

REST- GRUND
AVGIFT AVGIFT 

o 600 

o 600 
4662 

ÄRENDENR 20201130001M0038. RESTFÖRINGSDAG* 170609. AVIDATUM 170626. 
PRESKDAG 2020-11-30. 

DELSUMMA: 
TOTALSUMMA: 

29695 9 6000 
35704 



UTDRAG UR DATABASEN 1 KONTORET I UPPSALA 2 

PERSONNR: 590328-3397 FÄLTSEKTION 2110-11 
NAMN: YAKESI PETROS 
ADRESS: STOCKHOLMSVÄGEN 16 C/0 ELEKTRA 746 33 BÅLSTA 

DIARIENR: U-14821-14 
OMBUD/SÖKANDE 

FULLSTÄNDIG TILLGÅNGSUNDERSÖKNING BEGÄRD 
SÖKANDE 

NAMN: SKYDDAD PERSONUPPGIFT 1 KFM 1 INREG 
ADR: BOX 773 

830518-0559 

ORT: 801 29 GÄVLE 
IBAN: 
BANK: 
REF: 

BETALT BELOPP TILL KRONOFOGDEMYNDIGHETEN 
ÅTERKALLAT BELOPP AV SÖKANDEN 

BIC: 

BELOPP ATT BETALA I DETTA MÅL PER 2018-03-19 KRONOR 

TOTAL SKULD I OVANSTÅENDE MÅL PER 2018-03-19 KRONOR 

O 1 VARAV RÄNTA 
O 1 VARAV RÄNTA 

2018-03-19 
ENSKILDA MÅL 

SID l 

o 
o 

60 474 

60 474 



UTDRAG UR DATABASEN, KONTORET I SÖDERTÄLJE 2 2018-03-19 

PERSONNR: 871028-0523 FÄLTSEKTION 0103-16 SID l 
NAMN: YAKES, SUSANNE 
ADRESS: LAGFARTSVÄGEN 32 LGH 1102 145 58 NORSBORG 

SKULD I ALLMÄNNA MÅL: 42 

SKATTEKONTOT 42 

SKULD I ENSKILDA MÅL: (ANTAL MÅL: o) 

ÅTGÄRDER: 
170310 UTREDNINGSRAPPORT UPPRÄTTAD :SAKNAR TILLGÅNGAR 



UTDRAG UR DATABASEN, KONTORET I SÖDERTÄLJE 2 

PERSONNR: 871028-0523 FÄLTSEKTION 0103-16 
NAMN: YAKES, SUSANNE 
ADRESS: LAGFARTsVÄGEN 32 LGH 1102 145 58 NORSBORG 

SKULD KONTO 
4 20 17 6 SKATTEKONTOT 

DELSUMMA: 
SKULDSUMMA: 

BELOPP 
42 

42 

2018-03-19 

SID l 

GRUND
RÄNTA AVGIFT 

o o 

o o 
42 

ÄRENDENR 8710280523-3 . RESTFÖRINGSDAG* 170604. AVIDATUM 170618. 
PRESKDAG 2022-12-31. 

DELSUMMA: 42 
TOTALSUMMA: 

o o 
42 



HÅBO 
KOMMUN 

Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet 
med personuppgiftslag en, (PUL). Du medger att 
informationen du lämnar får lagras och bearbetas 
i register hos förvaltning/nämnd . Du har rätt att 
begära utdrag och rättelser. 

Sökande 
Namn på tillståndssökande bolaQ eller person 

Lappania Group AB 
Adress 
stockholmsvägen 16 
E-post 

petros59@hotmail.se 
Telefon _l Mobiltelefon 
0171-51600 0729-723372 

Ansökan avser 
18] Nytt tillstånd D Ägarskifte D Ändrat tillstånd 

s t"" l l ervermgss a e 
Namn 
Elektra Taverna 
Adress 
stockholmsvägen 16 

s f tt . ervermgens om a m ng 
Lokaler inom vilka alkohol- Alkoholdrycker som önskas 
servering ska ske serveras 

18] Restauranglokal 18] starköl 

18] Uteservering till restaurang 18] starkvin 

D Annat 18] Spritdrycker 
---- -------------------

18] Cider, fruktvin, bärviner 
----------------------

.. .. * T1der for servenng ar mellan 11:00- 01 :00 om mte annat beslutas 

Servenngsansvang 
Namn 

Petros Yakes 

Susanne Yakes 

sökandes underskrift 
Ansökningsdatum 
2018-03-04 

SörJ:::ft 

POSTADRESS 
746 80 BÄLSTA 
BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

~ 
TELEFON VÄXEL 
0171·525 00 
TELEFAX 
0171-563 33 

-
ORG.NR 
212000-0241 

ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTAND 
För servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen 8 kap. §§ 2, 4, 7 

Blanketten skickas/r mria~- tru·~ :~~~ ·;"2.'·. YG~~N 
Hob k C''J-· c ·, ., \ \-U ~\V I"\ • - '' ·" Il J · a o om mun ....,. · ·-
Socialförvaltningen '1018 -03- O 7 
746 80 Bålsta f'.rU<. . L 

L-------------- j 
Omanisationsnummerr 

556996-8059 
Postadress 

7 46 33 Bålsta 

Fax relefon övriQt 

18] Servering till allmänhet D Servering till slutet sällskap 

Restaurangnummer 

335B2B 
Postadress 

746 3 Bålsta 

Serveringens tider 

!vet runt under perioden (från och till- till och med) 

Aret runt 
Under viss period: 

Klockslag då servering önskas påbörjas och avslutas • 

11.30 - 24.00 
Servering ska ske till (ange till vilka alkoholservering ska ske) 

Restaurang gäster 
Tillställningens art 

Medelhavs restaurang 

Personnummer 

590328-3397 

871 028-0523 

Namnförtydligande 

Petros Yakes 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 

Blanketten ändrad 2016-06-29 1 2506LF 
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~ skatteverket 
Telefon: 0771-567 567 

r '~-:-... -·-·. ---1 
l -• 'Il ..1 \ ' . 1 \, . l ~ 

G' C,/\ LI :,~.:\, .!. '. <·• 1, 't> l 

Personbevis 
Datum 1\nk. Z018 -03- O 7 

OBS! 2018-03-02 l Personbevis är endast ett intyg om vad ~-----------------J 
som är registrerat i folkbokföringsdatabasen 

och kan inte användas som ID-handling. 

Ändamål Utdrag om folkbokföringsuppgifter 

Följande uppgifter är registrerade i folkbokföringsdatabasen 
• markerar mellannamn 

Personnummer 
Namn 

Bostadsadress 

19590328-3397 
Petros Yakes 

c/o Elektra 
stockholmsvägen 16 
746 33 Bålsta 

Folkbokföring 
Län 

Folkbokförd 2014-10- 23 
Uppsala 

Kommun H åbo 

Tidigare folkbokföring de senaste två åren 
Datum 
2014-10-23 

Medborgare i 

Kommun 
H åbo 

Grekland 

Församling 
Kalmar-ytter 

Civilstånd 
Namn som ogift 

skild 2013-12-06 
Yakes 

Födelseort 
Land 

Ioannina 
Grekland 

Flyttning 
Från: 
1985-07-02 

från/till Sverige 
Till: 
1970-12-09 
1989-04-14 

Uppehållsrätt vid invandring 

SLUT PÅ UTSKRIFT 

Ytterligare uppgifter: 
Personbevis visar uppgifter som finns registrerade för en person i 

folkbokföringsdatabasen hos skatteverket. 

www.skatteverket.se 

Personbevis för den som är avregistrerad från folkbokföringen 

(utvandrad eller avliden) aktualiseras som regel inte och avser därför 

normalt förhållanden vid tidpunkten för avregistreringen. 



----
~!!!!!!!! 
~!!!!!!!!! 

~== ,-
~ o_ 

~= 0>-

""-§ _ 

~ &))\ skatteverket 

751 87 UPPSALA 

0771-567567 

Registerutdrag 
1 (2) 

Datum Organisationsummer 
2018 - 02 - 22 5 

Lappo nia Group AB 
c/ o ELEI'\TRA 

?~~~~;~~?~ : -.. -~·.:.L< l 
;,:0 C ~~~fi2 ~~3~, O !;•GE,•I j 

STOCKHOLMSVÄGEN 16 
74 6 33 BÅLSTA 

Registreringar avseende skatteform, moms- och arbetsgivarregistrering 
skatteform Godkänd för F-skatt fr.o.m. 2018-02-22 

Registrerad för moms Fr.o.m. 2018-02-07 l ~~s~e~·;;;~-;5901 
skattskyldig för moms Fr.o.m. 2018-02-07 

Redovisningsperiod varje kalendermånad fr.o.m. 2018 - 02 - 07 

Momsdeklaration lämnas Den 12 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång 

Redovisningsmetod Redovisning ska ske enligt faktureringsmetoden fr.o.m. 
2018-02-07 

Avgiftsskyldig som arbetsgivare Fr.o.m. 2018-02-01 

Arbetsgivardeklaration lämnas Den 12 i månaden efter redovisningsperiodens utgång 
__,_ 
0>-
"' l!!!!!!!!!! o ~- Grunduppgifter avseende verksamhet, räkenskapsar och bokslut 
g -

"'-------

N 

o 
o 

> 
VJ 

Huvudsaklig verksamhet Restaurangverksamhet (även gatukök, kafeer och 
korvkiosker m.fl .) 

SNI-koder 56.100 

Räkenskapsår och 
Avslutdatum för innevarande räkenskapsår Bokslutsdatum 

bokslutsdatum 2018-12-31 31 december 

Juridisk form 49 ÖVRIGA AKTIEBOLAG 

Kontaktuppgifter 
Postadress 
c/o ELEKTRA 
STOCKHOLMSVÄGEN 16 
746 33 BÅLSTA 
Särskild skatteadress (används vid utskick av bl.a . moms- och arbetsgivardeklarationer från Skatteverket) 

Särskild besöksadress 

Telefon 
0171-51600, 072-9723372 
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a.t Bolagsverket 
85 1 81 Sundsvall 
0771 -670 670 
www.bolagsverket.se 

REGISTRERINGSBE 
AKTIEBOLAG 

j 

Organisationsnummer 

556996-8 059 

V.,I·S Z018 -f/J 

Objektets registreringsdatum Nuvarande firmas registreringsdatum 

20 1 4- 12-1 7 2017 - 12 - 05 

Or g . nummer : 

Firma : 

Adress: 

556996- 8059 

Lappania Group AB 

c/o Elektra 
stockholmsvägen 16 
746 33 BÅLSTA 

Dokumentet skapat 

20 1 8- 02 - 22 

Säte : Uppsala l än , Håbo kommun 

Registreringslän : 

Anmärkning : 

Detta är ett privat aktiebolag. 

BILDAT DATUM 
2014 - 08 - 28 

SAMMANsTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL 

Aktiekapi t al : 50 . 000 SEK 
Lägst . . .. . . . : 50 . 000 SEK 
Högst .. . . ... : 50 . 000 SEK 

Antal akt i er: 500 
Lägst . . . .... : 500 
Högst ....... : 500 

STYRELSELEDAMÖTER 

Sida 

06 :1 3 2 

590328 - 339 7 Yakes , Petros , El ektra , stockholmsvägen 1 6 , 746 33 BÅLSTA 

STYRELSESUPPLEANTER 
630915-8977 Hansson , Ulf Robert , stockh olmsvägen 16 , 746 33 BÅLS TA 

FIRMATECKNING 
Firman tecknas av styrel sen 

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 
styre l sen skall bestå av l l edamot med l supp l eant. 

BOLAGSORDNING 
Datum för senaste ändringen: 20 1 7- 12- 23 

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGsORDNINGEN 
Bestämmelse att företaget i nte behöver ha revisor 

VERKSAMHET 
Bolaget ska bedriva res t aurang , bereda och sälja matvaror i 

(3 ) 

Dr 

l 
~ 
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;'.nk. lO 'JR rn- O 1 
1.1 Bolagsverket REGISTRERINGSBE~IS 

AKTIEBOLAG -------851 81 Suudsvall 
0771-670 670 
www.bolagsverket.se 

Organisationsnummer 

556996-8059 
Objektets registreringsdatum 

2014-12-17 
Dokumentet skapat 

2018-02-22 06:13 

butik samt sälja varor på internet. Bolaget bedriver catering 
med matvaror. Matvaror ska företrädesvis vara av nordiskt 
ursprung. Samt import av alkoholhaltiga drycker genom EU. 

RÄKENSKAPSÅR 
0101 - 1231 

KALLELSE 
Kallelse till bolagsstämma sker genom e -post. 

E-POSTADRESS 
petros59@hotmail.se 

FIRMAHISTORIK 
2017 -07-26 Upplands rekond & service AB 
20 14-12-17 Lappania Group AB 

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket**** 

Nuvarande firmas registreringsdatum 

2017 -12-05 
Sida 

3 (3) 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-23 SN 2018/00026 nr 31218 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Lena Fertig, Administrativ controller/Nämndsekreterare 
0171-525 06 
lena.fertig@habo.se 

 

Utse dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut     

1. Socialnämnden beslutar att utse Håbo kommuns säkerhetssamordnare till 

dataskyddsombud från 25 maj fram till 12 augusti 2018. 

2. Socialnämnden beslutar att utse Håbo kommuns kommunjurist till 

dataskyddsombud från 13 augusti 2018 och tills vidare.    

Sammanfattning     

Den 25 maj 2018 kommer en ny EU förordning för dataskydd att ersätta den svenska 

Personuppgiftslagen (PUL). Förordningen heter General Data Protection Regulation 

och förkortas GDPR. I Sverige kallas den för Dataskyddsförordningen. 

Ärende 

Enligt Dataskyddsförordningen ska kommunen i egenskap av personuppgiftsansvarig 

ha ett dataskyddsombud, enligt Art. 37 Dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet 

ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt och 

informera och ge råd om Dataskyddsförordningen och angränsande regler. 

Dataskyddsombudet ska fungera som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för 

registrerade personer. Ombudet ska ha en självständig roll i organisationen och 

rapportera direkt till den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets högsta 

förvaltningsnivå. 

Håbo kommun föreslås utse ett gemensamt dataskyddsombud för hanteringen av 

samtliga nämnders och bolags frågor inom Dataskyddsförordningen och angränsande 

regler. Respektive nämnd och bolag behöver därmed besluta om att utse samma 

dataskyddsombud som kommunstyrelsen. Personuppgiftsansvarig ska delge 

Datainspektionen vem som är utsedd till dataskyddsombud. 

Axel Danielsson, Axel Danielsson Konsult Ab är Håbo kommuns personuppgifts-

ombud utifrån PUL, Personuppgiftslagen. Axel Danielssons uppdrag avslutas i och 

med att Dataskyddsförordningen ersätter PUL den 25 maj 2018. 

Beslutsunderlag   

– Underlag till utnämning av dataskyddsombud, daterat 2018-04-11      

__________ 

Beslut skickas till    

Datainspektionen 

Säkerhetssamordnaren    

 

 

 



Från: Louise Lightowler 
Skickat: den 23 april 2018 11:09 
Till: Emelie Segerström; Hanna Röngren; Lena Fertig; Mats Norrbrand 
Ämne: Underlag utnämnande av DSO 
Bifogade filer: Förslag till tjänsteskrivelse övriga nämnder.docx; Underlag DSO övriga 

nämnder.docx 
 
Hej, 
 
Nu har KS beslutat att följa förslaget till utnämnde av ett dataskyddsombud (DSO). Ni har fått underlaget 
som är tänkt att ni ska ta upp i era respektive nämnder/bolagsmöte. Det finns ett förslag till beslut och 
ett underlag. Ni lägger in dessa i era egna mallar och gör de till ert förslag till beslut. 
 
Syftet är att kommunen ska följa KS förslag att samtliga nämnder och styrelser utser samma personer 
som dataskyddsombud. 
 
Hör gärna av er om något är oklart. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Louise Lightowler 
Säkerhetssamordnare 
 
 
Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
746 80 Bålsta 
Telefon 0171-525 44 
www.habo.se 
 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
 

http://www.habo.se/
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Louise Lightowler, Säkerhetssamordnare 
0171-525 44 
louise.lightowler@habo.se 

 

Underlag utnämning av dataskyddsombud 

Bakgrund 

Den 25 maj 2018 kommer en ny EU förordning för dataskydd att ersätta den svenska 

personuppgiftslagen (1998:204) (hädanefter kallad PUL). Förordningen heter General Data 

Protection Regulation och förkortas GDPR. I Sverige kallas den för Dataskyddsförordningen. 

Enligt Dataskyddsförordningen ska kommunen i egenskap av personuppgiftsansvarig ha ett 

dataskyddsombud, enligt Art. 37 Dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska kontrollera att 

personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt och informera och ge råd om 

Dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska fungera som en 

kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. Ombudet ska ha en självständig 

roll i organisationen och rapportera direkt till den personuppgiftsansvariges eller 

personuppgiftsbiträdets högsta förvaltningsnivå. 

Definitioner 

Personuppgiftsansvarig 

Varje nämnd och kommunalt bolag i Håbo kommun är personuppgiftsansvarig för de behandlingar 

av personuppgifter som görs inom nämnden eller bolagets verksamhet. Personuppgiftsansvarig är 

alltid en juridisk person, det går alltså inte att delegera personuppgiftsansvaret till en fysisk person. 

Det är personuppgiftsansvarigs skyldighet att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att 

säkerställa att all behandling av personuppgifter följer Dataskyddsförordningen och där till 

kommande lagstiftning. 

Personuppgiftsbiträde 

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. 

Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation. Typiska 

biträdessituationer är till exempel när en IT leverantör processar information i sina datorer för den 

personuppgiftsansvariges räkning genom att exempelvis trycka fakturor eller adresser. 

En personuppgiftsbiträdessituation behöver inte endast handla om lagring av personuppgifter, utan 

gäller även när en extern part har åtkomst till personuppgiftsansvariges data genom sitt uppdrag för 

service, support, underhåll eller utveckling. Dataskyddsförordningen kräver att ett 

personuppgiftsbiträdesavtal upprättas mellan den personuppgiftsansvarige och 

personuppgiftsbiträdet. 

Ärendet 

Varje myndighet ska utse sitt eget dataskyddsombud. Flera nämnder i en kommun kan utse ett 

gemensamt dataskyddsombud, om det är lämpligt utifrån uppgiftens omfattning och komplexitet. 

Dataskyddsombudet ska kunna fullgöra sina uppgifter för alla myndigheterna och vara lika 

tillgänglig för de olika personuppgiftsansvariga nämnderna och för registrerade individer. Det finns 

en organisation i varje nämnd/förvaltning som stöd till dataskyddsombudet gällande 

verksamhetsspecifika frågor. Håbo kommun föreslås utnämna ett gemensamt dataskyddsombud för 

hanteringen av samtliga nämnders och bolags frågor inom Dataskyddsförordningen och angränsande 
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regler. Respektive nämnd och bolag behöver därmed besluta om att utnämna samma 

dataskyddsombud som kommunstyrelsen utnämner. 

Dataskyddsombudets uppgifter 

Dataskyddsombudet ska ha minst följande uppgifter, enligt Artikel 39 (GDPR): 

 Informera om och ge råd till personuppgiftsansvarige och de anställda som behandlar 

personuppgifter om deras skyldigheter enligt Dataskyddsförordningen och andra tillämpliga 

dataskyddsbestämmelser. 

 Utbilda organisationen och ge råd om hur man bäst kan ta hänsyn till de registrerades rättigheter. 

 Övervaka och se till att organisationen följer såväl gällande lagar och regler som organisationens 

egna strategier. 

 Ge råd om när en konsekvensbedömning avseende dataskydd ska göras samt vara delaktig i 

genomförandet av den. 

 Samarbeta med och vara kontaktperson för Datainspektionen och/eller annan relevant 

tillsynsmyndighet. 

Kompetenskrav 

Det finns inget formellt krav på att ombudet ska ha en viss utbildning eller legitimation, men med 

tanke på de bedömningar som ska göras enligt Artikel 39, ovan, kan det vara lämpligt med någon 

med utbildning i juridik eller som har annan relevant utbildning samt kunskap och yrkeserfarenhet 

inom området dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet bör även ha kunskap och förståelse för 

personuppgiftsbehandling, om IT system samt informationssäkerhet. 

Placeringen i organisationen 

Dataskyddsombudets roll är att vara mer rådgivande och kontrollerande jämfört med tidigare 

personuppgiftsombud (PUL). Det ställer högre krav på nämnderna att vara mer drivande i 

dataskyddsfrågor. Det är avgörande att dataskyddsombudet involveras i tidigaste möjliga skede av 

alla frågor där dataskydd blir aktuellt. Det innebär att personuppgiftsansvarig behöver säkerställa att 

dataskyddsombudet bland annat: 

 Regelbundet bjuds in till ledningsmöten på högsta beslutande och mellannivå. 

 Att dataskyddsombudet närvarar vid beslut som påverkar dataskydd och att all relevant 

information görs tillgänglig i god tid. 

 Att dataskyddombudets bedömning alltid måste övervägas och om ombudets råd inte följs ska 

organisationen dokumentera skälen. 

 Att dataskyddsombudet omgående kontaktas vid incidenter som kan medföra olovlig åtkomst av 

information. 

Dataskyddsombudet ska fungera som intern rådgivare, som ger stöd till berörda personer i 

kommunen, så att man förstår hur regelverket ska följas. Detta kräver att dataskyddsombudet har 

förmåga att tolka och beskriva detta för organisationens ledning och anställda. 

Dataskyddsombudet ska inte fungera som projektledare eller ha ansvaret för att ta initiativ. Rollen 

ska mer likna en revisor eller en controller som löpande granskar verksamheten, kommer med förslag 

på åtgärder samt rapporterar brister. 

Dataskyddsombudet ska ha en oberoende ställning. Detta innebär att dataskyddsombudet inte ska ta 

emot instruktioner eller utsättas för påtryckningar eller sanktioner som syftar till att påverka hur 
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uppdraget genomförs. Dataskyddsombudet ska rapportera till personuppgiftsansvariges högsta 

förvaltningsnivå. 

Det är inte lämpligt att dataskyddsombudets roll blandas med andra uppdrag som är av beslutande 

eller har ledningskaraktär. Rollen som dataskyddsombud kan hellre kombineras med uppgifter som 

rådgivare eller som har en kontrollerande funktion. 
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Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
Nämndsekreterare 
0171-525 06 
lena.fertig@habo.se 

 

 

Redovisning av delegationsbeslut, maj 2018 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten för 

perioden 2018-03-26 – 2018-05-02 är redovisade.    

 

Sammanfattning 

På socialnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen alla 

beslut som fattats med stöd av delegation inom flyktingmottagande, 

individ- och familjeomsorg samt familjerätt. Dessa beslut finns 

sammanställda i den pärm som finns med på sammanträdet och som 

kan studeras individuellt.      

Beslutsunderlag 

– Delegationslistor uttagen ur verksamhetssystemet för perioden 

2018-03-26 – 2018-05-02, sekretess    

__________   


