
KALLELSE 

Datum 

2019-12-04 

Socialnämnden 

Ledamöter 

Susanna Kraftelid (M), Ordförande 

Gunilla Gustavsson (S), 1:e vice ordförande 

Farid Chibout (Båp) 

Carol Lundahl Moore (SD) 

Roger von Walden (M) 

Socialnämnden kallas till sammanträde 

Dag och tid tisdagen den 10 december 2019, kl. 15:00 

Förmöten från kl. 14:00 

Plats Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Mötets öppnande 

1. 

2. 

3. 

Upprop 

Val av justerare: Gunilla Gustavsson 

Dag och tid för justering: 2019-12-19, klockan 15:00 

Ärenden 

1. Mötets öppnande

Dnr 2020/00004

2. Ansökan om försäljning av tobak, Skokloster Lanthandel AB

Dnr 2019/00038

3. Ansökan om försäljning av tobak, Circle K

Dnr 2019/00039

4. Ansökan om försäljning av tobak, OK Detaljhandel AB Bålsta

Dnr 2019/00033

5. Ansökan om försäljning av tobak, Lidl

Dnr 2019/00041

6. Ansökan om försäljning av tobak, Bredbergs Tobak (Direkten Bålsta)

Dnr 2019/00043

7. Ansökan om försäljning av tobak, Kimbys Kök & Event AB

Dnr 2019/00045

8. Ansökan om försäljning av tobak, Krister Nilsson Livs AB

Dnr 2019/00046

9. Ansökan om försäljning av tobak, Lindqvist Handel AB

Dnr 2019/00051

10. Ansökan om försäljning av tobak, Ekolsunds Bensinservice AB

Dnr 2019/00048

11. Ansökan om försäljning av tobak, Färg- & Badrumshörnan i Bålsta

Dnr 2019/00050



KALLELSE 

Datum 

2019-12-04 

Socialnämnden 

12. Ansökan om försäljning av tobak, Stormarknaden i Bålsta AB

Dnr 2019/00047

13. Ansökan om serveringstillstånd, Piccola Italia

Dnr 2019/00042

14. Ekonomiuppföljning per oktober 2019

Dnr 2019/00014

15. Attesträtt och attestförteckning, år 2020

Dnr 2020/00003

16. Riksnormen för försörjningsstöd 2020

Dnr 2020/00005

17. Riktlinjer handläggning ekonomiskt bistånd

Dnr 2018/00074

18. Delegationsförteckning för socialnämnden 2020

Dnr 2019/00049

19. Socialnämndens jourschema 2020

Dnr 2020/00001

20. Socialnämndens sammanträdestider 2020

Dnr 2020/00002

21. Redovisning av delegationsbeslut aktuell period

Dnr 2019/00002

22. Information från socialförvaltningen

Dnr 2019/00001

23. Förvaltningen svarar, föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn

Dnr 32969

24. Övriga frågor

Dnr 32968

Susanna Kraftelid 

Ordförande 



1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-03 SN 2020/00004 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Beatrice Lundegård, Nämndsekreterare 
beatrice.lundegard@habo.se 

Mötets öppnande 

Sammanfattning och förslag 

1. Socialnämnden öppnar dagens sammanträde med kontroll av närvaro.

2. Socialnämnden utser Gunilla Gustavsson att justera protokollet torsdag

den 19 december, klockan 15:00.

3. Övriga frågor kompletteras sist till dagordningen varefter dagordningen

godkänns.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-03 SN 2019/00038 nr 32886 

Socialförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Risto Hurskainen, alkohol- och tobakshandläggare 
0171-525 20 
risto.hurskainen@habo.se 

Tjänsteskrivelse, ansökan om försäljning av tobak, Skokloster 
Lanthandel AB 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja Skokloster Lanthandel AB tillstånd

för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel).

Sammanfattning 

Skokloster Lanthandel AB, organisationsnummer 556891-9939, har lämnat 

in en ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel). Till 

ansökan har ett egenkontrollprogram bifogats. 

Sökandens lämplighet har prövats utifrån de krav som lagen uppställer om 

sökandens personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 

övrigt när det gäller att utöva verksamheten.  

Ärendet 

Vid prövningen har inga förhållanden och omständigheter kommit till 

kännedom som skulle vara till sökandens nackdel när det gäller 

lämpligheten. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom yttre och inre tillsyn.  

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32886, daterad 2019-11-26

– Utredning, dokument nr. 32885, daterad 2019-11-26

______________
Beslut skickas till
naradej@outlook.com;

uppsala@lansstyrelsen.se;

registrator.mitt@polisen.se;

tobakstillsyn@folkhalsomyndigheten.se
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mailto:naradej@outlook.com
mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
mailto:registrator.mitt@polisen.se


TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-03 SN 2019/00039 nr 32907 

Socialförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Risto Hurskainen, alkohol- och tobakshandläggare 
 0171-525 20 
risto.hurskainen@habo.se 

Tjänsteskrivelse, ansökan om försäljning av tobak, U. Silverbratt 
AB (Circle K) 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja U. Silverbratt AB tillstånd för

försäljning av tobaksvaror (detaljhandel).

Sammanfattning 

U. Silverbratt AB, organisationsnummer 556636-6505, med 
försäljningsställe Circle K, har lämnat in en ansökan om tillstånd för 
försäljning av tobaksvaror (detaljhandel). Till ansökan har ett 
egenkontrollprogram bifogats.

Sökandens lämplighet har prövats utifrån de krav som lagen uppställer om 

sökandens personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 

övrigt när det gäller att utöva verksamheten. Vid utredningen har det 

framkommit, att bolagsmannen dömts till dagsböter för brott mot 

aktiebolagslagen. Brottet begicks i september 2014 enligt domslutet.  

Av förarbetena till tobakslagen (2018:2088) framgår att hur brottslighet ska 

påverka bedömningen av lämpligheten inte kan sägas generellt. För sådan 

brottslighet som i förarbetena framhålls som särskilt allvarlig finns det 

sällan anledning att bestämma en karenstid till mindre än tre år. Med 

utgångspunkt från datumet i september 2014 har fem år förflutit. Inga andra 

förhållanden och omständigheter har kommit till kännedom som skulle vara 

till sökandens nackdel när det gäller lämpligheten.  

Ärendet 

Förutom vad som redogjorts för ovan har vid prövningen inga förhållanden 

och omständigheter kommit till kännedom som skulle vara till sökandens 

nackdel när det gäller lämpligheten. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom yttre och inre tillsyn.  

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32907, daterad 2019-11-26

– Utredning, dokument nr. 32906, daterad 2019-11-26

– Svar från Länsstyrelsen angående sökandens lämplighet, dokument nr. 
32905
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2019-11-26 SN 2019/00039 nr 32907 

______________ 
Beslut skickas till 
usil@circlekeurope.com; 

uppsala@lansstyrelsen.se; 

registrator.mitt@polisen.se; 

tobakstillsyn@folkhalsomyndigheten.se   

mailto:usil@circlekeurope.com
mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
mailto:registrator.mitt@polisen.se


TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-03 SN 2019/00033 nr 32918 

Socialförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Risto Hurskainen, alkohol- och tobakshandläggare 
0171-525 20 
risto.hurskainen@habo.se 

Tjänsteskrivelse, ansökan om försäljning av tobak, OK 
Detaljhandel AB Bålsta 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja OK Detaljhandel AB tillstånd för

försäljning av tobaksvaror (detaljhandel).

Sammanfattning 

OK Detaljhandel AB, organisationsnummer 556029-4588, med försälj-

ningsställe OKQ8 Bålsta, har lämnat in en ansökan om tillstånd för för-

säljning av tobaksvaror (detaljhandel). Till ansökan har ett egenkontroll-

program bifogats. 

Sökandens lämplighet har prövats utifrån de krav som lagen uppställer om 

sökandens personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 

övrigt när det gäller att utöva verksamheten.  

Ärendet 

Vid prövningen har det framkommit att sökanden haft ett stort antal skulder 

hos Skatteverket. Dock finns inga skulder hos Kronofogden registrerade. I 

övrigt har inga förhållanden framkommit som skulle vara till sökandens 

nackdel när det gäller lämpligheten. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom yttre och inre tillsyn.  

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32918, daterad 2019-11-26

– Utredning, dokument nr. 32917, daterad 2019-11-26

– Syna Kreditarkiv, OK Detaljhandel AB, dokument nr. 32703

______________
Beslut skickas till
37403@station.okq8.se;

uppsala@lansstyrelsen.se;

registrator.mitt@polisen.se;

tobakstillsyn@folkhalsomyndigheten.se
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mailto:37403@station.okq8.se
mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
mailto:registrator.mitt@polisen.se


TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-03 SN 2019/00041 nr 32916 

Socialförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Risto Hurskainen, alkohol- och tobakshandläggare 
0171-525 20 
risto.hurskainen@habo.se 

Tjänsteskrivelse, ansökan om försäljning av tobak, Lidl Sverige 
KB 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja Lidl Sverige KB tillstånd för

försäljning av tobaksvaror (detaljhandel).

Sammanfattning 

Lidl Sverige KB, organisationsnummer , med försäljningsställe 

Lidl Bålsta, har lämnat in en ansökan om tillstånd för försäljning av 

tobaksvaror (detaljhandel). Till ansökan har ett egenkontrollprogram 

bifogats. 

Sökandens lämplighet har prövats utifrån de krav som lagen uppställer om 

sökandens personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 

övrigt när det gäller att utöva verksamheten.  

Ärendet 

Vid prövningen har det framkommit att sökanden haft ett antal skulder hos 

Skatteverket. Dock finns inga skulder hos Kronofogden registrerade. I 

övrigt har inga förhållanden framkommit som skulle vara till sökandens 

nackdel när det gäller lämpligheten. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom yttre och inre tillsyn.  

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32916, daterad 2019-11-26

– Utredning, dokument nr. 32915, daterad 2019-11-26

– Syna Kreditupplysning, Lidl Sverige KB, dokument nr. 32908

______________
Beslut skickas till
stockholm@lidl.se;

uppsala@lansstyrelsen.se;

registrator.mitt@polisen.se;

tobakstillsyn@folkhalsomyndigheten.se
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mailto:stockholm@lidl.se
mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
mailto:registrator.mitt@polisen.se


TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-03 SN 2019/00043 nr 32852 

Socialförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Risto Hurskainen, alkohol- och tobakshandläggare 
0171-525 20 
risto.hurskainen@habo.se 

Tjänsteskrivelse, ansökan om försäljning av tobak, Bredbergs 
Tobak (Direkten Bålsta) 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja Bredbergs Tobak tillstånd för

försäljning av tobaksvaror (detaljhandel).

Sammanfattning 

Bredbergs Tobak, organisationsnummer 5566378-4056, med butik Direkten 

Bålsta i Centrumhuset Bålsta Centrum, har lämnat in en ansökan om 

tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel). Till ansökan har ett 

egenkontrollprogram bifogats.  

Sökandens lämplighet har prövats utifrån de krav som lagen uppställer om 

sökandens personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 

övrigt när det gäller att utöva verksamheten. 

Ärendet 

Vid prövningen har inga förhållanden och omständigheter kommit till 

kännedom som skulle vara till sökandens nackdel när det gäller 

lämpligheten. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom yttre och inre tillsyn.  

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32852, daterad 2019-11-26

– Utredning, dokument nr 32851 daterad 2019-11-26

______________
Beslut skickas till
direktenbalsta@gmail.com;

uppsala@lansstyrelsen.se;

registrator.mitt@polisen.se;

tobakstillsyn@folkhalsomyndigheten.se
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mailto:direktenbalsta@gmail.com
mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
mailto:registrator.mitt@polisen.se


TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-03 SN 2019/00045 nr 32869 

Socialförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Risto Hurskainen, alkohol- och tobakshandläggare 
0171-525 20 
risto.hurskainen@habo.se 

Tjänsteskrivelse, ansökan om försäljning av tobak, Kimbys Kök 
& Event AB 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja Kimbys Kök & Event AB tillstånd

för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel).

Sammanfattning 

Kimbys Kök & Event AB, organisationsnummer 556918-5001, med 

försäljningsställe Skoklostermacken, har lämnat in en ansökan om tillstånd 

för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel). Till ansökan har ett 

egenkontrollprogram bifogats. 

Sökandens lämplighet har prövats utifrån de krav som lagen uppställer om 

sökandens personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 

övrigt när det gäller att utöva verksamheten. 

Ärendet 

Vid prövningen har det framkommit att sökanden haft ett antal skulder hos 

Skatteverket. Dock finns inga skulder hos Kronofogden registrerade. I 

övrigt har inga förhållanden framkommit som skulle vara till sökandens 

nackdel när det gäller lämpligheten. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom yttre och inre tillsyn.  

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32869, daterad 2019-11-26

– Utredning, dokument nr. 32868, daterad 2019-11-26

______________
Beslut skickas till
info@skoklostermacken.se;

uppsala@lansstyrelsen.se;

registrator.mitt@polisen.se;

tobakstillsyn@folkhalsomyndigheten.se
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mailto:info@skoklostermacken.se
mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
mailto:registrator.mitt@polisen.se


TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-03 SN 2019/00046 nr 32861 

Socialförvaltningen 
Kultur och Livsmiljö 
Risto Hurskainen, alkohol- och tobakshandläggare 
 0171-525 20 
risto.hurskainen@habo.se 

Tjänsteskrivelse, ansökan om försäljning av tobak, Krister 
Nilsson Livs AB 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja Krister Nilsson Livs AB tillstånd för

försäljning av tobaksvaror (detaljhandel).

Sammanfattning 

Krister Nilsson Livs AB, organisationsnummer 556564-0819, med 

livsmedelsaffär ICA Kvantum i Centrumhuset Bålsta Centrum, har lämnat 

in en ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel). Till 

ansökan har ett egenkontrollprogram bifogats. 

Sökandens lämplighet har prövats utifrån de krav som lagen uppställer om 

sökandens personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 

övrigt när det gäller att utöva verksamheten.  

Ärendet 

Vid prövningen har inga förhållanden och omständigheter kommit till 

kännedom som skulle vara till sökandens nackdel när det gäller 

lämpligheten. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom yttre och inre tillsyn.  

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32861, daterad 2019-11-26

– Utredning, dokument 32860, daterad 2019-11-26

______________
Beslut skickas till
krister@kvantumbalsta.se;

uppsala@lansstyrelsen.se;

registrator.mitt@polisen.se;

tobakstillsyn@folkhalsomyndigheten.se

8

mailto:krister@kvantumbalsta.se
mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
mailto:registrator.mitt@polisen.se


TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-03 SN 2019/00051 nr 32954 

Socialförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Risto Hurskainen, alkohol- tobakshandläggare 
0171-525 20 
risto.hurskainen@habo.se 

Tjänsteskrivelse, ansökan om försäljning av tobak, Lindqvist 
Handel AB (Hemköp) 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja Lindqvist Handel AB tillstånd för

försäljning av tobaksvaror (detaljhandel).

Sammanfattning 

Lindqvist Handel AB, organisationsnummer 556298-8674, med försälj-

ningsställe Hemköp Bålsta, har lämnat in en ansökan om tillstånd för 

försäljning av tobaksvaror (detaljhandel). Till ansökan har ett egen-

kontrollprogram bifogats. 

Sökandens lämplighet har prövats utifrån de krav som lagen uppställer om 

sökandens personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 

övrigt när det gäller att utöva verksamheten.  

Ärendet 

Vid prövningen har det framkommit att sökanden fått ett betalnings-

föreläggande under 2018. Dock finns inga skulder hos Kronofogden 

registrerade. I övrigt har inga förhållanden framkommit som skulle vara till 

sökandens nackdel när det gäller lämpligheten. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom yttre och inre tillsyn.  

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32954, daterad 2019-12-02

– Utredning, dokument nr. 32953, daterad 2019-12-02

– Syna Kreditarkiv, dokument nr. 32900

______________
Beslut skickas till
anders.lindqvist1@hemkop.se;

uppsala@lansstyrelsen.se;

registrator.mitt@polisen.se;

tobakstillsyn@folkhalsomyndigheten.se
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mailto:anders.lindqvist1@hemkop.se
mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
mailto:registrator.mitt@polisen.se


TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-04 SN 2019/00048 nr 32946 

Socialförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Risto Hurskainen, alkohol- och tobakshandläggare 
0171-525 20 
risto.hurskainen@habo.se 

Ansökan om försäljning av tobak, Ekolsunds Bensinservice AB 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att bevilja Ekolsunds Bensinservice AB tillstånd

för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel).

Sammanfattning 

Ekolsunds Bensinservice AB, organisationsnummer 556714-6773, med 

försäljningsställe Preem Jättorpsvägen, har lämnat in en ansökan om 

tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel). Till ansökan har ett 

egenkontrollprogram bifogats. 

Sökandens lämplighet har prövats utifrån de krav som lagen uppställer om 

sökandens personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 

övrigt när det gäller att utöva verksamheten.  

Ärendet 

Vid prövningen har inga förhållanden och omständigheter kommit till 

kännedom som skulle vara till sökandens nackdel när det gäller 

lämpligheten. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom yttre och inre tillsyn.  

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32946, daterad 2019-12-02

– Utredning, dokument nr. 32945, daterad 2019-12-02

______________
Beslut skickas till
stefan.haggmark@preem.se

uppsala@lansstyrelsen.se;

registrator.mitt@polisen.se;

tobakstillsyn@folkhalsomyndigheten.se
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mailto:stefan.haggmark@preem.se
mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
mailto:registrator.mitt@polisen.se


TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-03 SN 2019/00050 nr 32949 

Socialförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Risto Hurskainen, alkohol- och tobakshandläggare 
0171-525 20 
risto.hurskainen@habo.se 

Tjänsteskrivelse, ansökan om försäljning av tobak, Färg- & 
Badrumshörnan i Bålsta 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja HB Färg- och badrumshörnan i

Bålsta tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel).

Sammanfattning 

HB Färg- och badrumshörnan i Bålsta, organisationsnummer 

har lämnat in en ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror 

(detaljhandel). Till ansökan har ett egenkontrollprogram bifogats. 

Sökandens lämplighet har prövats utifrån de krav som lagen uppställer om 

sökandens personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 

övrigt när det gäller att utöva verksamheten. 

Inga andra förhållanden och omständigheter har kommit till kännedom som 

skulle vara till sökandens nackdel när det gäller lämpligheten.  

Ärendet 

Vid prövningen har det framkommit att den ena bolagspersonen fått ett 

strafföreläggande år 2015. I övrigt har inga förhållanden framkommit som 

skulle vara till sökandens nackdel när det gäller lämpligheten. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom yttre och inre tillsyn.  

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32949, daterad 2019-12-02

– Utredning, dokument nr. 32948, daterad 2019-12-02

 ______________

Beslut skickas till 
butik@fargobadrumshornan.se; 
uppsala@lansstyrelsen.se; registrator.mitt@polisen.se; 
tobakstillsyn@folkhalsomyndigheten.se   

11



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-03 SN 2019/00047 nr 32877 

Socialförvaltningen 
Kultur och Livsmiljö 
Risto Hurskainen, alkohol- och tobakshandläggare 
 0171-525 20 
risto.hurskainen@habo.se 

Tjänsteskrivelse, ansökan om försäljning av tobak, 
Stormarknaden i Bålsta AB 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja Stormarknaden i Bålsta AB tillstånd

för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel).

Sammanfattning 

Stormarknaden i Bålsta AB, organisationsnummer 559210-3674, med 

försäljningsställe ICA Maxi Bålsta, har lämnat in en ansökan om tillstånd 

för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel). Till ansökan har ett 

egenkontrollprogram bifogats. 

Sökandens lämplighet har prövats utifrån de krav som lagen uppställer om 

sökandens personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i 

övrigt när det gäller att utöva verksamheten.  

Ärendet 

Vid prövningen har inga förhållanden och omständigheter kommit till 

kännedom som skulle vara till sökandens nackdel när det gäller 

lämpligheten. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom yttre och inre tillsyn.  

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32877, daterad 2019-11-26

– Utredning, dokument nr. 32876, daterad 2019-11-26

______________
Beslut skickas till
krister@kvantumbalsta.se;

uppsala@lansstyrelsen.se;

registrator.mitt@polisen.se;

tobakstillsyn@folkhalsomyndigheten.se
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-04 SN 2019/00042 nr 32972 

Socialförvaltningen 
Kultur och Livsmiljö 
Risto Hurskainen, Alkoholhandläggare 
 0171-525 20 
risto.hurskainen@habo.se 

Ansökan om serveringstillstånd, Piccola Italia 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beviljar enskild firma Allan Brkat, organisationsnummer

med serveringsställe Piccola Italia, Stockholmsvägen 7,

Bålsta, serveringstillstånd till allmänheten. Enskild firma Allan Brkat

beviljas tillstånd att servera spritdrycker, vin, mellanöl, starköl och

andra jästa alkoholdrycker klockan 11.00-01.00 i restauranglokalen samt

i uteservering till restaurangen. Serveringsytorna ska vara utrymda

senast en halvtimme efter att serveringstiden har gått ut.

Sammanfattning 

Sökanden har ansökt om serveringstillstånd till allmänhet. Ett tillfälligt 

serveringstillstånd i avvaktan på slutligt beslut i nämnd finns som 

delegationsbeslut, daterad 2019-11-21. 

Yttrande har inhämtats från Polismyndigheten som inte har något att erinra 

gällande aktuell ansökan om serveringstillstånd.  

Upplysningar har inhämtats via kreditupplysning från Skatteverkets och 

Kronofogdemyndighetens register via Syna Kreditarkiv, där inget finns att 

anmärka avseende skulder. 

Sökanden har klarat kunskapsprovet om alkohollagstiftningen. 

Sökanden har lämnat in erforderliga handlingar utom kopia på 

hyreskontraktet, som lämnas in 2019-12-04. 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom yttre och inre tillsyn.  

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32972, daterad 2019-12-04

– Utredning, dokument nr. 32971, daterad 2019-12-04 
______________

Beslut skickas till 
alan.barkat@hotmail.com; uppsala@lansstyrelsen.se; 
registrator.mitt@polisen.se
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2019-11-20 SN 2019/00014 nr 32822 

Socialförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Karin Johansson, Ekonom 
0171-525 05 
karin.johansson@habo.se 

Ekonomiuppföljning per oktober 2019 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden godkänner ekonomiuppföljning per oktober 2019.

Sammanfattning 

Socialnämndens prognos har försämrats sedan prognos vid delårsrapport per 

augusti och visar nu på ett underskott med 1,5 miljoner kronor. Främsta 

anledningarna är nya placeringar, inhyrd personal minskade intäkter och 

högre kostnader än förväntat för försörjningsstöd.  

Vid senaste prognos per augusti fanns inte behov av åtgärder för att komma 

i balans med budget. Därför har inte åtgärdsprogram tagits fram. En allmän 

återhållsamhet gäller för inköp och vakanser.  

Socialnämndens myndighetsutövning är den största risken för att budget kan 

överskridas då inkomna ärenden som kan leda till större kostnader inte är 

kända i dagsläget. Detta har nu skett under hösten med nya tidigare okända 

placeringar inom verksamheterna vuxna och barn och unga. 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget för 

investeringar med 206 000 kronor. 

Ärendet 

Socialnämndens prognos har försämrats sedan prognos vid delårsrapport per 

augusti och visar nu på ett underskott med 1,5 miljoner kronor. Främsta 

anledningarna är: 

* nya placeringar, ej kända vid prognos per augusti både vuxna och

barn/unga,

* inhyrd personal, i vissa ärenden är det nödvändigt med utomstående

person som gör utredning

* minskade intäkter, förväntad intäkt från försäkringskassan uteblir

* högre kostnader än förväntat för försörjningsstöd under september och

oktober.

Vid senaste prognos per augusti fanns inte behov av åtgärder för att komma 

i balans med budget. Därför har inte åtgärdsprogram tagits fram. En allmän 

återhållsamhet gäller för inköp och vakanser.  

Socialnämndens myndighetsutövning är den största risken för att budget kan 

överskridas då inkomna ärenden som kan leda till större kostnader inte är 

kända i dagsläget. Detta har nu skett under hösten med nya tidigare okända 

placeringar inom verksamheterna vuxna och barn och unga. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2019-11-20 SN 2019/00014 nr 32822 

Budget för institutionsplaceringar för både vuxna och barn/ unga är låg för 

2019. Antal placeringar för 2019 har varit på samma låga nivå som 2018 

fram till augusti och det var en mycket låg nivå jämfört med tidigare år och 

även övriga kommuner. Även med nya placeringarna har Håbo kommun en 

låg nivå jämfört med övriga kommuner. 

Prognosen för ekonomiskt bistånd är mycket osäker då omvärldsfaktorer 

som kräver långsiktigt utvecklingsarbete kan ha stor påverkan. I denna 

prognos blir det tydligt att budgeterad intäkt från försäkringskassan uteblir. 

Även ett ökat behov av bistånd bidrar till sämre resultat. 

Förvaltningen har i avvaktan på omorganisering vakanshållit tjänster för tre 

avdelningschefer delar av året. 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget för 

investeringar med 206 000 kronor. 

Socialförvaltningens personal i kommunhuset kommer ej flytta. Därför 

behöver förvaltningen förtäta antal personer per rum. För att detta ska lyckas 

behöver kontorsmöblerna anpassas. 

Ett antal arkivskåp har införskaffats under hösten för att uppfylla krav på 

brandsäkerhet. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Nämnden kommer inte ha en budget i balans 2019 och flera av faktorerna 

som kostnadsökningen beror på under hösten påverkar utfallet även 2020. 

Kommunens resultat försämras då möjligheter för åtgärder är begränsat med 

kort tid kvar av 2019. 

Uppföljning 

Resultatet för året följs upp i Årsredovisningen som beslutas av nämnd i 

februari 2020.   

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse ekonomiuppföljning per oktober 2019 nr32822, daterad

2019-11-20

– Ekonomiuppföljning per oktober 2019 Socialnämnden

______________
Beslut skickas till
Ekonomienheten

Förvaltningschef Socialförvaltningen



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-030 SN 2020/00003 nr 32819 

Socialförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Karin Johansson, Ekonom 
0171-525 05 
karin.johansson@habo.se 

Attesträtt och attestförteckning, år 2020 

Förslag till beslut  

1. Socialnämndens ordförande ges attesträtt under 2020 för ansvarskod

300000 kopplat till verksamhetskodsintervallet 10830-10840

2. Förvaltningschef för socialförvaltningen ges attesträtt under 2020 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 ordförande 

attesträtt under 2020 med ansvarskod 30000 kopplat till 

verksamhetskodsintervallet 10830-10840. 

Socialförvaltningen föreslår att förvaltningschefen ges attesträtt under 2020 

med ansvarskodsintervallet 30000-319999 kopplat till 

verksamhetskodsintervallet 10830-10840, 13800, 22510, 26600 och 50000- 

61399 

Förvaltningschefen kan i sin tur besluta om attestanter på förvaltningen. 

Aktuell attestförteckning förvaras på socialförvaltningen där det framgår 

vilka befattningshavare som har attesträtt, namn samt beloppsgräns.  

Ärendet 

Kommunens attestreglemente (2019-02-25 KF§10) finns som med som 

bilaga. Syftet med reglementet är att fastställa de regler som ska gälla för 

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 förteckning 

upprätthålls över utsedda attestanter. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska kostnader 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2019-11-20 SN 2020/00003 nr 32819 

Uppföljning 

Ekonomienheten, KS, följer upp med internkontroll på särskilda 

attestmomentet. I och med detta görs även kontroll gällande 

behörighetsregistret   

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse attesträtt Socialnämnden 2020 nr32819, 2019-11-20

– Attestförteckning Socialnämnd 2020

– Attestreglemente 2019-02-25 KF§10

______________
Beslut skickas till
Ekonomienheten

Socialförvaltningen



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-03 SN 2020/00005 nr 32824 

Socialförvaltningen 
Avdelning Stöd till vuxna 
Marie Rönnqvist Borneteg,  
TF avdelningschef 
0171-527 13 
marie.ronnqvist-borneteg@habo.se 

Riksnormen för försörjningsstöd 2020 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till

fördelning inom riksnormen för försörjningsstöd för år 2020.

2. Socialnämnden beslutar att förvaltningens förslag till fördelning inom

riksnormen för försörjningsstöd gäller från och med 2020-01-01.

Sammanfattning 

Riksnormen för försörjningsstöd gäller för alla kommuner i Sverige och 

justeras varje år av regeringen. Varje kommun beslutar sedan hur de 

enskilda posterna inom normen ska fördelas.  

Ärendet 

Inför 2020 har regeringen höjt riksnormen generellt med 1,9 % vilka 

förvaltningen föreslår fördelas jämnt mellan de interna posterna.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Regeringens höjning av riksnormen innebär uppskattningsvis ungefär 233 

tkr för år 2020 för Håbo kommun. 

Beslutsunderlag 

– Utredning avseende fördelning inom riksnormen för försörjningsstöd

2020, daterad 2019-11-25.

______________ 
Beslut skickas till 

Avdelningen för stöd till vuxna   
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-03 SN 2018/00074 nr 32823 

Socialförvaltningen 
Avdelningen stöd till vuxna 
Marie Rönnqvist Borneteg,  
TF avdelningschef 
0171-527 13 
Marie.ronnqvist-borneteg@habo.se 

Riktlinjer handläggning ekonomiskt bistånd 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att föreslagna riktlinjer för ekonomiskt bistånd

ersätter tidigare riktlinjer med samma namn.

2. Socialnämnden beslutar att riktlinjerna gäller från och med 2020-01-01.

Sammanfattning 

Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd är helt omarbetade. Bedömningen är att 

de omarbetade riktlinjerna inte medför några ekonomiska konsekvenser.  

Ärendet 

Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen, Socialstyrelsens 

föreskrifter, socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd och 

prejudicerande domar. Inom ramen för detta bestämmer sedan varje 

kommun om detaljerna i tillämpningen inom den egna kommunen. Bifogade 

riktlinjer är helt omarbetade. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

De omarbetade riktlinjerna bedöms inte innebära en kostnadsökning. 

Uppföljning 

Samtliga styrdokument ska uppdateras minst vart fjärde år.   

Beslutsunderlag 

– Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

______________
Beslut skickas till
Avdelningen för stöd till vuxna
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-03 SN 2019/00049 nr 32841 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Sandra Sabel, Tf avdelningschef 
0171-538 61 
sandra.sabel@habo.se 

Delegationsförteckning för socialnämnden, år 2020 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen

Sammanfattning 

Socialnämnden har på dagens sammanträde att ta ställning till flera 

förändringar som rör delegationsbeslut inom nämndens olika verksamheter 

till följd av att förvaltningens nya organisation träder i kraft 1 januari 2020, 

samt vissa behov av revidering i övrigt.    

Ärendet 

Socialförvaltningen har identifierat flera behov av förändringar och 

revideringar inom socialnämndens delegationsförteckning. I området 

anmärkning där det tidigare framgått ”rådgör med chef” har tagits bort, då 

det inryms i praxis. Där det tidigare framgått befattning utifrån 

organisationstillhörighet, framgår nu endast befattning. De ändringar som 

förvaltningen föreslår redovisas i separat bilaga.   

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32841, daterad 2019-11-25

– Delegationsförteckning socialnämnden nr 32753, daterad 2019-10-31

– Bilaga, ändringar av delegationsförteckning nr 32843, daterad 2019-11-

25

______________ 
Beslut skickas till 
Berörda avdelningschefer, enhetschefer och förvaltningschef  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-03 SN 2020/00001 nr 32800 

Socialförvaltningen 
Beatrice Lundegård, nämndsekreterare 
beatrice.lundegard@habo.se 

Jourschema för socialnämnden 2020 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att Carol Lundahl Moore påbörjar jour vecka 1,

Susanna Kraftelid vecka 2 och därefter följer turordning enligt angivet

schema för perioden 2019-12-30 till och med 2020-12-31.

2. Socialnämnden godkänner turordningen under kontorstid.

Sammanfattning 

Förvaltningen har ett avtal med Uppsala kommun som är ansvariga för den 

sociala jouren på tjänstemannanivå. Syftet med att ha en jourhavande 

politiker är att det måste finns någon som kan fatta beslut enligt LVU (lagen 

om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare) samt i vissa fall 

SoL (socialtjänstlagen). 

Det är möjligt för jourhavande politiker att byte jourveckor mellan varandra 

förutsatt att detta i förväg meddelas socialjouren i Uppsala samt till Håbo 

kommuns myndighetsenhet. 

Jourveckan startar måndag kl. 00:00 och avslutas söndag kl. 24:00. Under 

kontorstid 08:0-16:45 (måndag-torsdag) samt 08:00-15:00 (fredag) 

kontaktas turordning till:  

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32800, daterad 2019-11-15

– Underlag, jourschema nr 32637, daterad 2019-11-10

______________
Beslut skickas till
Socialjouren i Uppsala

Berörda avdelningen inom förvaltningen

Ansvariga politiker
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-03 SN 2020/00002 nr 32810 

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

Sammanträdestider för socialnämnden år 2020 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden noterar beredningsprocessen och godkänner därmed nämndens

sammanträdestider för år 2020.

Sammanfattning 

Inför nytt år har nämnden att fastställa nämndens tid, veckodag och datum för 

årets sammanträden.  

Ärendet 

Förvaltningen har planerat årets föreslagna beredningar och sammanträden efter 

ekonomiavdelningens beredningsprocesser, kommunstyrelse och arbetsutskotts 

sammanträdesdagar samt ledningsgruppsmöten och kommundirektörens direktiv 

om att alla förvaltningar ska planera in tjänstemannaberedningar i 

nämndprocesserna.  

Stopp 

datum 

Förvaltningens 

beredning 

Ordförande 

beredning 

Kallelse 

till nämnd 

Nämndens 

sammanträde 

Tisdagar Måndagar Måndagar Torsdagar Tisdagar kl. 15 

7 januari 13 januari 20 januari 23 januari 28 januari 

4 februari 10 februari 17 februari 20 februari 25 februari 

10 mars 16 mars 23 mars 26 mars 31 mars 

21 april 27 april 4 maj 7 maj 12 maj 

18 maj 25 maj 1 juni 4 juni 9 juni 

4 augusti 10 augusti 17 augusti 20 augusti 25 augusti 

8 september 14 september 21 september 24 september 29 september 

13 oktober 19 oktober 26 oktober 29 oktober 3 november 

17 november 23 november 30 november 3 december 8 december 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Antalet sammanträden föreslås inte öka, varför inga ekonomiska konsekvenser av 

ökade arvoden tillkommer.   

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32810, daterad 2019-11-15

______________
Beslut skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Kommunstyrelsens kansli
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-02 SN 2019/00002 nr 32621 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Beatrice Lundegård, Nämndsekreterare 
beatrice.lundegard@habo.se 

Redovisning av delegationsbeslut, aktuell period, år 2019 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut inom

perioden 2019-10-22 – 2019-11-25 är redovisade.

Redovisade delegationsbeslut 

Protokoll nr 32617, Återrapportering av delegationsbeslut enligt SoL för 

perioden 2019-10-22 - 2019-11-25. 

Delegationsbeslut nr 32791, Piccola Italia, tillfälligt serveringstillstånd i 

avvaktan på slutligt besked i nämnd.  

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32621, daterad 2019-12-02

– Protokoll över delegationsbeslut nr 32617, daterad 2019-11-26

______________ 
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PROTOKOLL ÖVER  

DELEGATIONSBESLUT 

1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-03 SN  nr 32617 

Socialförvaltningen 
Förvaltningchef 
Mats Ståhl Elgström 

Protokoll, återrapporterat delegationsbeslut enligt SoL 

Period 2019-10-22 – 2019-11-25 

Beslut  

1. Förvaltningschef undertecknar protokollet med att delegationsbesluten

för perioden 2019-10-22 – 2019-11-25 är redovisade.

2. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla.

Grupp av delegationsbeslut 

Beslut inom socialtjänstlagen i enlighet med antagen delegationsförteckning 

som till exempel inleda/avsluta utredning, beslut om ekonomiskt bistånd, 

beslut om kontakt person, beslut om öppenvårdsinsatser. Dessa beslut är 

fattade av socialsekreterare eller chef i enlighet med delegationsförteckning. 

Återrapportering med stöd av vidaredelegation 

Gruppen delegationsbeslut enligt SoL har löpande redovisats till 

förvaltningschef.    

Beslutsunderlag 

– Förteckning, ur verksamhetssystemet Treserva för aktuell period,

sekretess.

______________ 
Delegationsprotokollet delges 
Socialnämnden     

Datum 

Förvaltningschef, Mats Ståhl Elgström 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-11-19 SN 2019/00001 nr 32566 

Socialförvaltningen 
Förvaltningschef Mats Ståhl Elgström 
socialnamnden@habo.se 

Information från förvaltningen 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen.

Socialchef Mats Elgström Ståhl informerar 

 Information organisation
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1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-02-03 SN nr 32969 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Beatrice Lundegård, nämndsekreterare 

Förvaltningen svarar gällande föräldrars ersättningsskyldighet 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen

Sammanfattning 

Nämnden har vid sammanträdet i oktober efterfrågat rutiner för föräldrars 

ersättningsskyldighet för placerade barn. 

Enhetschefen för barn, unga och vuxna meddelade vid nämndens 

sammanträde i november att vid decembers sammanträde uppvisa 

upprättade rutiner gällande föräldrars ersättningsskyldighet i de fall där 

föräldrar har placerade barn.  

Underlag 

– Handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet

– Information rörande ersättningsskyldighet

– Beräkningsunderlag

______________ 
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