
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-05  

Socialnämnden  

 

  

Tid och plats Kl. 15:00 tisdagen den 5 november 2019, Kommunhuset, Bålsta 

  
Beslutande  

Ledamöter Susanna Kraftelid (M), Ordförande 

Gunilla Gustavsson (S), 1:e vice ordförande 

Farid Chibout (Båp) 

Carol Lundahl Moore (SD) 

Roger von Walden (M) 

  
Övriga närvarande  
  

  

Tjänstemän Beatrice Lundegård, nämndsekreterare 

Mats Ståhl Elgström, socialchef/förvaltningschef 

Marie Rönnqvist Borneteg, tf. avdelningschef 

Malin Wahlund, tf. avdelningschef 

Reshma Khan, enhetschef 

Risto Hurskainen, alkohol och tobakshandläggare §§ 58-61 

  
Justering  

Justerare Farid Chibout 

Dag och plats torsdagen den 14 november 2019, Socialförvaltningens kansli 

Justerade paragrafer §§ 58-64 

  

  
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 
  

Sammanträdesdatum 2019-11-05 
  

Datum för 

anslags uppsättande 2019-11-15 

Datum för 

anslags nedtagande 2019-12-09 
    

Förvaringsplats 

för protokollet Socialförvaltningens kansli, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Beatrice Lundegård  
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 Sammanträdesdatum  

 2019-11-05  

Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SN § 58 Dnr 2019/00034  

Ansökan om försäljning av tobak, Godishjärtat 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja Godishjärtat HB tillstånd för försäljning av 

tobaksvaror (detaljhandel).  

Sammanfattning 

Godishjärtat HB med butik i Centrumhuset Bålsta Centrum har inkommit med 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 prövningen har 

inga förhållanden och omständigheter kommit till kännedom som skulle vara till 

sökandens nackdel när det gäller lämpligheten. Beslutet följs upp genom yttre och 

inre tillsyn.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 32730 daterad 2019-10-21 

– Utredning, dokument nr 32724 daterad 2019-10-21 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner ansökan och finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

godishjartathb@gmail.com   

uppsala@lansstyrelsen.se  

registrator.mitt@polisen.se 
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 Sammanträdesdatum  

 2019-11-05  

Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SN § 59 Dnr 2019/00040  

Ansökan om försäljning av tobak, Smultronstället Närlivs 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja S.M.L. Bröderna AB tillstånd för försäljning 

av tobaksvaror (detaljhandel).  

Sammanfattning 

S.M.L. Bröderna AB med butik i Smultronstället 1, Bålsta, har inkommit med 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 prövningen har 

inga förhållanden och omständigheter kommit till kännedom som skulle vara till 

sökandens nackdel när det gäller lämpligheten. Beslutet följs upp genom yttre och 

inre tillsyn.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 32731, daterad 2019-10-21 

– Utredning, dokument nr 32728, daterad 2019-10-21 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner ansökan och finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

smultronstallet1@hotmail.com 

uppsala@lansstyrelsen.se  

registrator.mitt@polisen.se 
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 Sammanträdesdatum  

 2019-11-05  

Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SN § 60 Dnr 2019/00032  

Ansökan om försäljning av tobak, Gransätersrondellens Handel AB 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att bevilja Gransätersrondellens Handel AB tillstånd för 

försäljning av tobaksvaror (detaljhandel).  

Sammanfattning 

Gransätersrondellens Handel AB med butik i Kraftleden 2, Bålsta, har inkommit 

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

ansökan har ett egenkontrollprogram och registreringsbevis från Bolagsverket 

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 prövningen har inga förhållanden och 

omständigheter kommit till kännedom som skulle vara till sökandens nackdel när 

det gäller lämpligheten. Beslutet följs upp genom yttre och inre tillsyn.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 32732, daterad 2019-10-21 

– Utredning, dokument nr. 32729, daterad 2019-10-21 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner ansökan och finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

78194Balsta@valkommenin.se  

uppsala@lansstyrelsen.se  

registrator.mitt@polisen.se 
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 Sammanträdesdatum  
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SN § 61 Dnr 2018/00031  

Rapportering gällande Bålsta kök och bar 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar till protokollet att inhibition gäller fram tills dess att 

dom meddelats från Kammarrätten.  

Sammanfattning 

Socialnämnden återkallade Pelivan Restaurangs serveringstillstånd i december 

2018. Restaurangen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten, som medgav 

inhibition, det vill säga att verkställigheten av beslutet skulle skjutas upp fram till 

dess att Förvaltningsrätten kom med sin dom. Dom meddelades i mitten av oktober 

2019, och Förvaltningsrätten gick på socialnämndens linje. Restaurangen 

överklagade på nytt, denna gång till Kammarrätten, som också medgav inhibition i 

väntan på dom. Restaurang Pelivan får i väntan på dom från Kammarrätten fortsätta 

att servera alkoholhaltiga drycker. Ärendet följs upp när Kammarrätten i Stockholm 

meddelar dom i det överklagade ärendet.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 32734, daterad 2019-10-24  

– Rapport, SN 2018/00031, nr. 32733 

______________ 
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 Sammanträdesdatum  

 2019-11-05  

Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SN § 62 Dnr 2019/00019  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, kvartal tre, 2019 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att överlämna 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. För kvartal tre, år 2019, har två ärenden avseende kontaktfamilj enligt 4 

kap. 1 § SoL rapporterats som ej verkställda. De gynnande besluten fattades 2019-

06-25 och avser ett syskonpar. Insatsen har inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatumet till följd av att det saknas lämplig uppdragstagare, samt att det är 

stora svårigheter att rekrytera lämpliga kontaktfamiljer och kontaktpersoner. 

 
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 32650, daterad 2019-10-09  

– Yttrande, nr 32649, daterad 2019-10-09  

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SN § 63 Dnr 2019/00001  

Information från socialförvaltningen 

Beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen.  

 

Förvaltningschef Mats Ståhl Elgström informerar 

I januari 2020 börjar två nya avdelningschefer. Maria Bertilsson till avdelningen för 

Barn, unga och vuxna samt Elisabeth Lannergård till avdelningen Kvalitét, 

samverkan och utveckling. 

 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 4 november återremitterades ärendet om 

budget 2020. Detta gör att socialnämndens budgetförslag kommer att tas upp till 

nämnd i januari. 

 

Förvaltningen frågar om nämnden har några önskemål om återkommande 

informationspunkter. 

 Nämnden önskar en återkommande lägesrapportering kring ekonomin vid 

nämndsammanträdena.  

 
Enhetschef Reshma Khan informerar 

Enhetschef förklarar hur processen för försörjningsstöd går till från ansökan till 

uppföljning samt en information om vilka lagar som styr. I december kommer 

nämnden att fatta beslut om ny norm för 2020 som kallas riksnormen och fastställs 

av regeringen. 

 
Enhetschef Malin Wahlund informerar 

Utifrån tidigare frågeställning på nämnd informerar enhetschef om att en rutin 

gällande avgift för föräldrar till placerade barn håller på att tas fram av enheten för 

barn, unga och familj. Rutinen kommer att redogöras för på nämnden när den är 

klar. 
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 Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SN § 64 Dnr 2019/00002  

Redovisning av delegationsbeslut år 2019 

Beslut 

1. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut inom perioden 

2019-09-21 – 2019-10-21 är redovisade.      

Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut för perioden 2019-09-21 – 2019-10-21 redovisas. 

 

 Protokoll nr 32617, Återrapportering av delegationsbeslut enligt SoL för 

perioden 2019-09-21 – 2019-10-21. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 32621, daterad 2019-10-22      

______________ 

 

 

 


