
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2019-01-08  

Socialnämnden 
 

 

Ledamöter  

Susanna Kraftelid (M), Ordförande 

Gunilla Gustavsson (S), 1:e vice ordförande 

Bo Johnson (M) 

Farid Chibout (Båp) 

Carol Lundahl Moore (SD) 

 

Socialnämnden kallas till sammanträde 

Tid tisdagen den 15 januari 2019, kl. 15:00 

Notera: inget förmöte. 

Plats Håborummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

Mötets öppnande 

1. Upprop 

2. Val av justerare Farid Chibout 

3. Tid för justering Onsdag 16 januari kl.16:00 

4. Anmälan av övriga frågor 

5. Information från socialförvaltningens ungdomscoacher/fältverksamhet, 

 Göran Granath, Joakim Ringwall, Carina Levin 

Ärenden 

5.  
Delegationsförteckning för socialnämnden 2019 

Dnr 2018/00072  

 

6.  
Redovisning av delegationsbeslut 

Dnr 2019/00002  

 

7.  
Information från socialförvaltningen 

Dnr 2019/00001  

 

 

  

Susanna Kraftelid 

Ordförande 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-12-19 SN 2018/00072 nr 31912 

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

 

Delegationsförteckning för socialnämnden 2019 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna ändringen i delegationsförteckningen för 

nämndens ansvarsområde enligt angivet förslag   

2. Socialnämnden beslutar att delegationsförteckningen gäller från och med 

2019-02-01 och tills vidare.     

Ärendet 

Socialnämndens beslut i ärende 2018/00072 § 59 från 2018-12-11 innehöll ett fel. 

Enhetschef för ekonomiskt bistånd tilldelades delegation att fatta beslut om så 

kallat ”annat ekonomiskt bistånd” enligt 4 kap 2 § SoL. Det förvaltningen ser ett 

behov av att ibland kunna göra är dock inte detta, utan att enligt 4 kap 2 § SoL, till 

någon som inte är berättigad till bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, bevilja ”ordinarie” 

ekonomiskt bistånd vilket inkluderar riksnorm för försörjningsstöd samt bistånd 

till livsföring i övrigt.  

Besluten kommer inte att vara vanligt förekommande, men krävs till exempel i 

vissa fall för unga asylsökande vuxna, efter att kommunfullmäktige beslutat att 

den målgruppen kan beviljas bistånd för att få stanna i kommunen under sina 

gymnasiestudier. Även andra målgrupper kan förekomma i enstaka fall. Följande 

nytillagda rad i delegationsordningen föreslås därmed tas bort: 

Beslut om annat 

ekonomiskt bistånd 

4 kap. 2 § SoL Enhetschef ekonomiskt 

bistånd 

Nytt område –  

ska användas 

restriktivt 

 

Istället läggs följande rad in i delegationsordningen:  

Beslut om ekonomiskt 

bistånd 

4 kap 2 § SoL Enhetschef ekonomiskt 

bistånd 

Nytt område –  

ska användas 

restriktivt 

 

______________ 
Beslut skickas till 
Avdelningen för stöd till vuxna 

Avdelningen för stöd till barn unga och deras familjer   



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-07 SN 2019/00002 nr 31929 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut fattade med 

stöd av Alkohollagen (2010:1622) för perioden 2018-08-07 till och med 

2019-01-06 är redovisade 

2. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut avseende 

flyktingmottagande, familjerätt samt individ- och familjeomsorg för 

perioden 2018-12-06 till och med 2019-01-06 är redovisade     

Sammanfattning 

Beslut fattade med stöd av socialnämndens antagna delegationsförteckning 

ska redovisas nämnden löpande. 

Beslut avseende flyktingmottagande, familjerätt samt individ- och 

familjeomsorg redovisas i separat förteckning. 

Delegationsbeslut fattade med stöd av alkohollagen (2010:1622) för 

perioden 2018-08-07 till och med 2019-01-06 redovisas nedan: 

2018-08-16 tillfälligt serveringstillstånd Kimbys Kök & Event AB, nr31539 

SN2018/4 

2018-12-19 tillfälligt serveringstillstånd SPF Seniorerna Håbo, nr31878 

SN2018/51   

Beslutsunderlag 

– Delegationslistor från Treserva 

– Delegationsbeslut nr31539 SN2018/4 

– Delegationsbeslut nr31878 SN2018/51  

______________ 
    


