
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-25  

Socialnämnden  

 

  

Tid och plats Kl. 15:00 tisdagen den 25 februari 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, förvaltningschef 

Maria Bertilsson, avdelningschef 

Elisabeth Lannergård, avdelningschef 

Malin Wahlund, enhetschef 

Karin Johansson, ekonom §§ 8-15 

Göran Granath, enhetschef §§ 8-9 

  
Justering  

Justerare Farid Chibout (Båp) 

Dag och plats Torsdagen 5 mars 2020, Socialförvaltningens kansli 

Justerade paragrafer §§ 8-18 

  

  
Ajournering -- 

  

  

  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

 

 Beatrice Lundegård 

Ordförande 
 

 

 Susanna Kraftelid (M) 

Justerare 
 

 

 Farid Chibout (Båp) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 
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Datum för 
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Datum för 

anslags nedtagande 2020-03-29 
    

Förvaringsplats 

för protokollet Socialförvaltningens kansli, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Beatrice Lundegård  
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 Sammanträdesdatum  

 2020-02-25  

Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SN § 8 Dnr 2020/00004  

Mötets öppnande 

Beslut 

1. Socialnämndens ordförande öppnar dagens sammanträde med kontroll av 

närvaro. 

2. Farid Chibout utses till justerare av protokollet den 5 mars. 

3. Dagordningen kompletteras med två yrkanden från Carol Lundahl Moore (SD): 

 Gällande inlämning av självdeklaration vid ansökan om försörjningsstöd. 

 Gällande uppvisande av giltig ID-handling vid ansökan om försörjningsstöd.   

 

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(15) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-25  

Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SN § 9 Dnr 2020/00009  

Information från förvaltningen 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen.    

Informationspunkter 

 Bålsta Polarna; Enhetschef informerar nämnden om Bålsta Polarna och dess 

verksamhet och delger statistik och exempel på arbetsuppgifter som ingår i 

uppdraget och vilka typer av händelser och insatser som verksamheten hanterar. 

Under 2019 hade polarna 53 stycken fältpass, 17 ”Polarcaféen”. Bålsta polarna 

arbetar flexibelt samt periodvis om behov finns, tillsätts fler fältpass för att vara 

synliga och så nära ungdomarna som möjligt. 

 Digital signering; Avdelningschef för samverkan, kvalitét och utveckling 

förklarar alternativen som i nuläget finns gällande att införa digital signering. 

Socialjouren.se är ett pilotprojekt som pågår just nu men ska utvärderas i april. 

Nämnden kan välja att tillträda redan nu men till en kostnad av ca 30 000 

kronor och då med en osäkerhet kring om systemet kommer att fortsätta efter 

april. Förvaltningen råder nämnden att avvakta till efter april och fram till dess 

ordna så att nämndens ledamöter får tillgång till kommunhuset samt fax för att 

kunna signera ett beslut till socialjouren. 

 Policy för valfrihet och konkurrens; Samtliga förvaltningar har fått i uppdrag att 

revidera policyn för valfrihet och konkurrens. Socialförvaltningen kommer att 

göra en genomlysning och redovisa den i maj för nämnden som då lämnar sina 

synpunkter för att i september lämna förslag till kommunstyrelsen. 

Stående punkter 

 Återkoppling från förvaltningens samverkansgrupp Socsam som framöver 

kommer att vara en stående punkt. Just nu inget att återrapportera. 

 Avdelningschef för stöd till barn, unga och vuxna redovisar/informerar löpande 

om aktuella siffror och utveckling i verksamheten.  

 Kort rapportering hur socialnämndens budget ligger till (utöver delår, halvårs 

och bokslut). Förvaltningschef förklarar att det i nuläget är för tidigt att ge några 

rapporter.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Gunilla Gustavsson (S) yrkar på att nämnden redan nu, skyndsamt ska ansluta sig 

till den digitala tjänsten socialjouren.se till en kostnad på ca 30-35000. Efter 

avslutad diskussion avgör nämnden att avvakta till efter utvärderingen av 

pilotprojektet i april. 

______________ 
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SN § 10 Dnr 2019/00017  

Måldialog, fullmäktiges tilläggsyrkanden 

Beslut 

1. Socialnämnden kan konstatera att de tre tilläggsyrkanden gällande 

socialnämndens mål som beslutades av fullmäktige 2019-12-09 § 168 anses 

vara uppfyllda.      

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade 2020-12-10 § 168 beslut om budget år 2020 samt plan 

för 2021-2022. I beslutet finns tre punkter riktade till socialnämnden som 

tillsammans med förvaltningen för en dialog huruvida yrkanden kan betraktas som 

uppfyllda och efterlevs av förvaltningen. 

 

21. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga asylsökande som antingen fyller 18 

år, har fått sin ålder uppskriven eller betraktas som myndig i normalfallet ska 

anvisas åter till Migrationsverket. 

 

22. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens ekonomi uteslutande ska 

användas till att hjälpa kommunens invånare och ej till personer tillhörande 

exempelvis andra kommuner, landsting eller länder utöver de fall där lagen så 

kräver. 

 

23. Kommunfullmäktige beslutar att prövning och beräkning av försörjningsstöd 

inte ska göras mer generös än vad en restriktiv tolkning av gällande lagstiftning 

medger. 

 

Samtliga tre yrkanden konstateras under måldialogen vara uppfyllda och efterlevs 

av förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

– Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 168 

______________ 
Beslutet redovisas till: 

Kommunstyrelsen för kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

 2020-02-25  

Socialnämnden   
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SN § 11 Dnr 2020/00017  

Inre tillsyn och marknadsföring (alkohol och tobak) 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar informationen till protokollet.    

Sammanfattning 

Alkoholhandläggaren har genomfört en inre tillsyn av 22 tillståndshavare i Håbo 

kommun med serveringstillstånd. Fokus har varit på tillståndshavarnas 

marknadsföring på webben, på restaurangernas respektive webbsida och eventuella 

sidor på sociala medier.  

Tre tillståndshavare har fått anmärkning och uppmanats att ändra sin 

marknadsföring framöver på Facebook och revidera innehåll på sin webbplats.  

Samtliga undersökta tillståndshavare har fått ta del av utredningen med en 

kortfattad information om vad som gäller för marknadsföring av alkohol enligt 

alkohollagen. 

Ärendet 

Tre tillståndshavare ges anmärkning för att deras marknadsföring av alkoholhaltiga 

drycker antingen är påträngande eller uppmanar till bruk av alkohol. Enligt 

alkohollagen, 7 kap § 1, är detta förbjudet.  

Detta är den första inre tillsynen som gjorts av den digitala marknadsföringen av 

detta slag, finns det enligt alkoholhandläggarens mening ingen anledning att i detta 

skede utfärda någon erinran eller varning till någon av de tre tillståndshavarna. 

Skulle det däremot vid en uppföljande inre tillsyn visa sig, att tillståndshavarna inte 

beaktat utredningen och de krav som den ställer på revidering av den digitala 

marknadsföringen, bör åtminstone en erinran vara påkallad. 

Uppföljning 

Inre tillsyn av marknadsföring följs upp genom fortsatt inre tillsyn.   

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 33230, daterad 2020-02-05  

______________ 
Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljönämnden för kännedom 
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SN § 12 Dnr 2019/00019  

Ej verkställda gynnande beslut 2019, kvartal 4 

Beslut 

1. Socialnämnden överlämnar förvaltningens rapport av verkställighet av beslut 

enligt socialtjänstlagen till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för 

kännedom.    

Sammanfattning 

Socialnämnden är enligt 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) och § 28h lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldig att rapportera till 

kommunfullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. Dessa beslut ska även 

anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Beslut som avses är 

biståndsbeslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen 

för beslut, eller om insatsen avbrutits och därmed inte verkställts på nytt inom tre 

månader.    

Ärendet 

För kvartal fyra år 2019 har tre ärenden rapporterats till IVO. Samtliga ärenden 

avser insatsen kontaktfamilj enligt 4 kap. 1§ SoL, inom enheten för barn och unga. 

Två av dessa ärenden har rapporterats till IVO sedan tidigare som ej verkställda 

inom tre månader, dessa beslut har nu verkställts sedan 2019-11-08.  

Ett nytt ärende har tillkommit under kvartal fyra. Beslut fattades 2019-08-26, men 

har ännu inte verkställts. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

IVO kan vid bedömning att nämndens verkställighet dröjt oskäligt lång tid för den 

enskilde överväga om att ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömande av särskild 

avgift för ej verkställda beslut.   

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 33146, daterad 2020-01-23  

– Yttrande, nr 33145, daterad 2020-01-23  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande frågar om nämnden kan överlämna förvaltningens rapport och finner att 

så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 
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 Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SN § 13 Dnr 2019/00049  

Ändring i delegationsförteckning för socialnämnden 2020 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner delegationsförteckningen utifrån ändringar inom 

området alkohol- och tobakshandläggning. 

2. Socialnämnden beslutar att förvaltningen till varje sammanträde redogör för 

aktuella rapporter och analyser gällande socialnämndens verksamheter. 

3. Socialnämnden upphäver uppdrag enligt beslut § 5 2020-01-28. Istället kommer 

alliansen med förslag på sex tilläggsyrkanden, beslutspunkterna 4-9. 

4. Socialnämnden beslutar att delegationsbeslut 1.12, 5.2, 10.7 och 10.8 redovisas 

separat på efterföljande nämnd. 

5. Socialnämnden beslutar med hänvisning till delegationsbeslut 7.14 att ge 

förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa ”kvalificerad 

kontaktperson”. 

6. Socialnämnden beslutar att delegationsbeslut 7.14 som fattas med stöd av 4 kap 

2 SoL ska beslutas av nämnden. 

7. Socialnämnden beslutar att delegationsbeslut 9.2 revideras till ”övrigt bistånd 

utanför riktlinjerna från 3 000 kronor och uppåt” och beslutas av nämnden.  

8. Socialnämnden beslutar att delegationsbeslut 9.8 ”försörjningsstöd upp till tre 

månader i samband med sökandes flytt till annan kommun” revideras till max 

en månad. 

9. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att följa upp rutinerna kring 

konsument & skuldrådgivning samt skuldsanering. 

10. Socialnämnden godkänner utifrån ovan angivna beslutspunkter att 

delegationsförteckningen börjar gälla från och med 2020-04-01.   

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har identifierat behov av förändringar inom socialnämndens 

delegationsförteckning, i och med att tidigare tobakslag har ersatts av en ny. Den 1 

juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2 088) om tobak 

och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) 

och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 

 

Socialnämnden har tillsammans med förvaltningen vid ett så kallat arbetsforum den 

4 februari 2020 gått igenom delegationsordningen och fått svar på flera 

frågeställningar. Vid arbetsmötet tolkade förvaltningen inte att socialnämnden 

yrkade på några förändringar av förteckningen. Nämnden har istället på 

sammanträdet fattade beslut om vissa förändringar i förteckningen efter flertalet 

yrkanden från alliansen.  
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Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 33158, daterad 2020-02-10 

– Delegationsförteckning socialnämnden nr 33241, daterad 2020-01-30 

– Bilaga, ändringar i delegationsförteckning nr 33240, daterad 2020-01-30   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Alliansen lämnar sex tilläggsyrkanden 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningen förslag till beslut 

(beslutspunkt 1-3) och finner att så sker. 

Ordförande frågar om nämnden godkänner alliansens tilläggsyrkanden, 

(beslutspunkt 4-9) och finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Berörda chefer inom förvaltningen 
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SN § 14 Dnr 2019/00037  

Kvalitetsberättelse 2019 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens kvalitetsberättelse 2019.    

Sammanfattning 

Verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen, SoL, är skyldiga att ha ett 

ledningssystem för att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten i 

enlighet med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Ledningssystemet ska ge stöd i att 

planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.  

Kvalitetsberättelsen redovisar hur förvaltningen arbetat med kvalitet och 

förbättrande åtgärder under 2019.  

Ärendet 

Socialnämndens verksamheter har under det gångna året genomfört flera 

uppföljningar och förbättrande åtgärder. För en mer detaljerad redovisning se 

tillhörande rapport.  

Uppföljning 

Nämndens verksamheter genomför kontinuerliga uppföljningar och förbättrande 

åtgärder under året. Kvalitetsberättelsen sammanställs vid årets slut och redovisas i 

samband med årsredovisningen.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens kvalitétsberättelse och 

finner att så sker. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 33236, daterad 2020-02-05 

– Rapport kvalitetsberättelse, nr 32616, daterad 2019-09-19    

______________ 
Beslutet skickas till: 

Berörda chefer inom förvaltningen. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(15) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-25  

Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SN § 15 Dnr 2019/00014  

Årsredovisning 2019 

Paragrafen justerades vid sammanträdet och redovisas i separat protokoll. 
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SN § 16 Dnr 2019/00055  

Socialjouren, redovisning av ärenden 2019 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar till protokollet att redovisning av ärenden från 

socialjouren 2019 har skett.    

Sammanfattning 

Håbo kommun har avtal med Socialjouren i Uppsala som ansvarar för beslut under 

kvällar och helger. Socialjouren redovisar statistik för antal hanterade ärenden för 

Håbo kommun under 2019. Totalt har det varit 155 ärenden. Majoriteteten av 

ärendena, 108 stycken rör barn och unga.   

Beslutsunderlag 

– Statistik för socialjouren Uppsala län 2019 

– Statistik för socialjouren för Håbo 2019    

______________ 
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SN § 17 Dnr 2020/00010  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut inom perioden 

2020-01-08 – 2020-02-12 är redovisade.   

Sammanfattning 

 Protokoll nr 32167 över delegationsbeslut enligt SoL för perioden 2020-01-08 – 

2020-02-12. 

 Tillfälligt serveringstillstånd nr 33204 till slutet sällskap, PRO Håbo.   

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 33089, daterad 2020-02-12  

– Protokoll över delegationsbeslut nr 32617, daterad 2020-02-12 

– Delegationsbeslut nr 33204, daterad 2020-02-03  

______________ 
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SN § 18 Dnr 2020/00004  

Övriga frågor  

Beslut 

1. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att säkerställa att samtliga personer 

som ansöker om försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd, såväl nya som 

gamla biståndstagare uppvisar sin senaste inkomstdeklaration med bifogad 

skatteuträkning. 

2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att säkerställa att alla inlämnade 

ansökningar gällande försörjningsstöd är kompletterade med giltig ID-handling.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carol Lundahl Moores (SD) förslag: 

1. Att uppdra till förvaltningen att säkerställa att samtliga 

försörjningssökande/biståndssökande, såväl nya som gamla biståndstagare, 

visar sin senaste självdeklaration med bifogad skatteuträkning. 

2. Att uppdra till förvaltningen att säkerställa att alla inlämnade 

försörjningsstödsansökningar är kompletterade med giltig ID-handling. 

Pass, körkort eller dylikt. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår förslag 1 och finner att förslaget 

bifalls. Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår förslag 2 och finner att 

förslaget bifalls. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Berörda chefer inom förvaltningen 

 


