
 

   

   

   

 

 

 

 

KALLELSE 

 

TILL 

 

SOCIALNÄMNDENS SAMMANTRÄDE  
 

 

2017-09-05 

 



 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2017-08-28  

Socialnämnden  

 

Ledamöter Ersättare 

Bo Johnson (M), Ordförande 

Gunilla Gustavsson (S), 1:e vice ordförande 

Farid Chibout (Båp) 

Britt-Marie Dväring (S) 

Jan Sundling (M) 

Socialnämnden kallas till sammanträde 

Dag och tid tisdagen den 05 september 2017, kl. 15:00 

Förmöten från kl. 14.00 

Plats Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

Mötets öppnande 

1.  

2.  

3.  

4.  

Upprop 

Val av justerare: Namn Farid Chibout 

Dag och tid för justering: Datum 2017-09-12, kl. 16:15 Socialförvaltningens kansli 

Anmälan av övriga frågor 

 

Ärenden 

5.  Tjänsteskrivelse, justering av dagordning 2017-06-13 

Dnr 30130  

6.  Tillsyn länsstyrelsen utifrån alkohol- och tobakslagen 

Dnr 2017/00017  

7.  Delegationsförteckning för socialnämnden 

Dnr 2016/00012  

8.  Information från förvaltningen år 2017 

Dnr 2016/00032  

9.  Redovisning av anmälningsärenden, domar och delegationsbeslut år 2017 

Dnr 2017/00002  

 

Bo Johnson 

Ordförande 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-06-01 SN  nr 30130 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 
 
charlotta.carlsson@habo.se 

 

 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden föreslås justera dagordningen.  

 

Sammanfattning 

Dagordningen föreslås justeras.    

__________ 

Beslut skickas till 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-08-25 SN 2017/00017 nr 30648 

Socialförvaltningen 
Lennart Eriksson, 
Utvecklingsledare/Alkoholhandläggare 
lennart.n.eriksson@habo.se 

 

Tillsyn utifrån alkohol- och tobakslagen 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att yttra sig till Länsstyrelsen i Uppsala Län i 

enlighet med socialförvaltningens tjänsteyttrande. 

 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har påbörjat en översyn av de bristfälliga rutiner som 

Länsstyrelsen i Uppsala län påtalat i sitt tillsynsbeslut. Mot bakgrund av 

detta kommer alla nya ansökningar gällande serveringstillstånd i Håbo 

kommun att omfattas av nya rutiner. Detta gäller även hanteringen av 

mottagningsbevis och information om handläggningstider. Andra rutiner 

gällande yttre tillsyn, dokumentation av restaurangbesök   och återkoppling 

till tillståndshavare har införts under sommaren 2017. 

Ansvarsfrågan när det gäller tillsyn av rökfria miljöer är klarlagd. Ansvaret 

för röktillsynen av bland annat skolgårdar ligger hos Barn-och 

Utbildningsnämnden i Håbo kommun. 

    

Beslutsunderlag 

– Beslut. Länsstyrelsen i Uppsala Län 705-6086-2016 

– Yttrande. SN 2017/00017 nr 30641     

__________ 

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen i Uppsala Län    

 



 

 YTTRANDE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-08-23 SN 2017/00017 nr 30641 

Socialförvaltningens stab 
Lennart Eriksson, 
Utvecklingsledare/alkoholhandlägagre 
 
lennart.n.eriksson@habo.se 

 

Yttrande över Länsstyrelsens tillsynsbeslut 2017-05-08 dnr 705-
6086-2016 

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Uppsala län genomförde ett tillsynsbesök i Håbo kommun 

den 20 december 2016. Föreliggande yttrande är en redovisning över vilka 

åtgärder som vidtagits med hänsyn till de brister som Länsstyrelsen 

uppmärksammat utifrån sin genomförda tillsyn. 

Utifrån genomförd tillsyn har länsstyrelsen noterat brister enligt nedan. 

 I de granskade akterna om ansökningar om serveringstillstånd 

saknas ett flertal handlingar och/eller dokumentation. 

 I de utfärdade tillståndsbevisen saknas uppgift om kategorikod. 

 Mottagningsbevis med information om inom vilken tid ärendet 

ska avgöras samt möjligheterna till rättslig prövning av beslutet skickas 

inte ut till sökanden. 

 Ansvaret för tillsynen av rökfria miljöer i tobakslagen är inte 

tilldelat någon nämnd. 

 Ingen tillsyn sker av rökfria miljöer. 

Synpunkter och vidtagna åtgärder 

När det gäller brister i dokumentation i samband med prövningen av 

ansökningar så kan socialförvaltningen i likhet med Länsstyrelsen 

konstaterar att det funnits brister i handläggningen av dessa. Med anledning 

av detta har en grundlig genomgång och översyn av de administrativa 

rutinerna påbörjats. JP Infonets checklistor vid prövningen av ansökningar 

implementeras nu stegvis i samband med att de administrativa stödet ses 

över under hösten 2017. Bland annat kommer en ny enhet att tillskapas – 

avdelningen för administrativt stöd. En administrativ stödfunktion som 

innebär en förstärkning av en mer systematisk och standardiserad 

uppföljning gällande handläggning och dokumentation i tillståndsärenden. 

Efter Länsstyrelsens tillsyn har specifika mallar utformats som underlättar 

diarieföring och inkommande remissvar samt förfrågningar i aktuella 

ärenden. Detta arbete kommer att fortsätta under hösten 2017. 

När det gäller tillsynsärenden så dokumenteras dessa numera(från och med 

2017-07-27 )systematisk i  stödsystemet Ciceron. Ett särskilt 

tillsynprotokoll har även skapats och samtliga ärenden upprättas och 

diarieförs samt återkopplas till tillståndshavaren utifrån de krav som 

förvaltningslagen och alkohollagen ställer.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-08-23 SN 2017/00017 nr  

 

Alla inkomna handlingar som hör till ansökningar om serveringstillstånd 

läggs med de nya rutinerna upp och sparas digitalt i det aktuella ärendet. I 

förekommande fall scannas även handlingar in direkt i Ciceron och 

lagras/diarieförs under respektive ärende. 

Folkhälsomyndighetens kategorikoder anger vilken typ av alkoholtillstånd 

som tillståndbeviset omfattar. Socialförvaltningen har som regel bara 

rapporterat in denna kod till Folkhälsomyndighetens tillståndsregister i 

samband med att nya alkoholtillstånd har beviljats. Efter Länsstyrelsens 

påpekande att tillståndsbevisen saknar denna kod finns kategorikoden 

numera med på alla nya utfärdade tillståndbevis i Håbo kommun. 

Mottagningsbevis med information om handläggningstider har inte skickats 

ut till sökande vilket Länsstyrelsen framhåller som en brist. 

Socialförvaltningen har dock i samtliga ärenden muntlig och regelbunden 

kontakt med sökanden med information om ärendets status och förväntad 

handläggningstid och tidpunkt för socialnämndens beslut. När det gäller 

möjligheterna till rättslig prövning så har även detta kommunicerats 

muntligt till sökanden. I fråga om gynnande beslut har ingen information 

om möjligheter till rättslig prövning gått ut. 

Efter Länsstyrelsens påtalade brister gällande mottagningsbevis så kommer 

socialförvaltningen under hösten 2017 införa detta som en administrativ 

stödrutin genom framtagning av en specifik mall som berör beslut i 

alkoholärenden. 

Länsstyrelsen framhåller i sitt tillsynsbeslut att ansvarfrågan ifråga om 

rökfria miljöer och tillsynen av dessa är oklar i Håbo Kommun. Efter att 

undersökt frågan närmare kan socialförvaltningen konstatera att ansvaret för 

rökfria miljöer faller under respektive rektorsområde i Håbo kommun. 

Således ligger ansvaret för tillsynen av exempelvis skolgårdar hos Barn- och 

utbildningsnämnden. Ifråga om rökfria miljöer på krogar ligger dock 

ansvaret hos socialnämnden. Tillsyn av rökfria krogmiljöer sker i samband 

med yttre alkoholtillsyn på restauranger med alkoholtillstånd. 
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1(8)

2017-05-08
 

705-6086-2016
 

Martin Coborn
Länsjurist
010-2233425 
Martin.Coborn@lansstyrelsen.se

Håbo kommun

Kommunfullmäktige
Socialnämnden

 

POSTADRESS 751 86 UPPSALA  GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

Tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Håbo kommun 

Beslut 

Utifrån genomförd tillsyn har länsstyrelsen noterat brister enligt nedan.

 I de granskade akterna om ansökningar om serveringstillstånd saknas ett flertal 
handlingar och/eller dokumentation.

 I de utfärdade tillståndsbevisen saknas uppgift om kategorikod.

 Mottagningsbevis med information om inom vilken tid ärendet ska avgöras samt 
möjligheterna till rättslig prövning av beslutet skickas inte ut till sökanden. 

 Ansvaret för tillsynen av rökfria miljöer i tobakslagen är inte tilldelat någon 
nämnd. 

 Ingen tillsyn sker av rökfria miljöer. 

Håbo kommun ska senast den 31 augusti 2017 skriftligen redovisa vilka åtgärder som 
vidtagits för att komma tillrätta med dessa brister. 

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Uppsala län har genomfört tillsyn av Håbo kommun avseende 
kommunens tillämpning av alkohollagen och tobakslagen.
Tillsynsbesök har genomförts den 20 december 2016. 
Inför besöket har länsstyrelsen skickat ut fyra enkäter som besvarats av Lennart Eriksson. 
Länsstyrelsen begärde även in ett antal akter, rutiner, tillsynsplaner och övergripande 
styrdokument. Vid besöket hade länsstyrelsen inte tagit del av samtliga akter rörande 
ansökningar om serveringstillstånd. Granskningen av dessa har därför slutförts efter 
besöket den 20 december.
Vid besöket fördes diskussioner med Lennart Eriksson utifrån de svar som lämnats i 
enkäterna och de iakttagelser som gjorts vid aktgranskningen. Besöket avslutades med ett 
samtal kring länsstyrelsens iakttagelser tillsammans med socialchef Thomas Brandell och 
socialnämndens ordförande Bo Johnson.
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Länsstyrelsens tillsyn över kommunens tillsyn av rökfria miljöer har endast skett utifrån 
från de skriftliga svaren som lämnats i enkäten.

Redovisning av tillsynen

Organisation
Socialnämnden ansvarar för ärenden enligt alkohollagen som gäller tillstånd och tillsyn 
vid servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl. Socialnämnden 
är också ansvarig för tillsynen över servering av folköl samt detaljhandeln med folköl och 
tobak.
Avseende tillsynen av rökfria miljöer finns det inget beslutat om vilken nämnd som 
ansvarar för tillsynens olika delar.

Handläggarnas arbetssituation
Handläggare arbetar cirka 25 % av en heltidsanställning med tillståndsgivning och tillsyn 
enligt alkohollagen respektive 2 % med tillsyn enligt tobakslagen (detaljhandel). 
Handläggaren uppger att han har tid för sina arbetsuppgifter och ges bra stöd från chef 
och politiker. Rutiner finns som hanterar handläggarens semester eller annan frånvaro.
Det avsätts inte någon särskild tid för tillsynen av rökfria miljöer.

Information till sökande m.m.
På kommunens hemsida finns information om vilka regler som gäller enligt såväl 
alkohollagen som tobakslagen. Informationen om hur man ansöker om serveringstillstånd 
eller anmäler försäljning av folköl eller tobak är aktuell och relevant. Blanketter finns att 
ladda ner för såväl ansökningar om serveringstillstånd som anmälan om försäljning av 
folköl och tobak.

Övergripande styrdokument och tillsynsplaner
Kommunen saknar ett alkohol- och drogpolitiskt program.
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun den 12 
november 2012. Riktlinjerna redogör på ett bra sätt för vad som gäller enligt alkohollagen 
och vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen. 
Riktlinjerna behöver uppdateras när det gäller undantagen då kunskapsprov inte behöver 
genomföras (se vidare Folkhälsomyndighetens föreskrifter FoHMFS 2014:7). 
Riktlinjerna bör även ses över gällande serveringstider då de nuvarande formuleringarna 
kan misstas för normgivning. Riktlinjerna uppger att servering före 11.00 inte beviljas 
och inte heller servering efter 03.00. I förarbetena till bestämmelsen i 8 kap. 9 § 
alkohollagen (prop. 2009/10:125 s. 94 f.) nämns att ”de kommunala riktlinjerna inte får 
vara så långtgående att de får karaktären av normgivning. Syftet med riktlinjerna är att 
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åstadkomma en likabehandling inom kommunen. Det är dock viktigt att framhålla att 
även om kommunen har riktlinjer, måste varje tillståndsansökan prövas för sig”. 
Socialnämnden har antagit en tillsynsplan för alkohollagen den 23 augusti 2016. 
Tillsynsplanen gäller för åren 2016-2017. Tillsynsplanen håller generellt en hög 
ambitionsnivå. Länsstyrelsen ser positivt på att tillsyn av tillfälliga serveringstillstånd till 
allmänheten prioriteras särskilt. Av tillsynsplanen framgår vidare vilken nivå och 
inriktning som tillsynen ska ha. Tillsynen ska bestå av såväl inre tillsyn 
(registerkontroller), yttre tillsyn (platsbesök) samt förebyggande tillsyn (information och 
utbildningar). Tillsynsarbetet följs upp årligen.
Socialnämnden har den 22 november 2016 antagit en tillsynsplan för folköl, tobak och 
receptfria läkemedel. Tillsynsplanen gäller för år 2017. Tillsynsplanen håller generellt en 
hög ambitionsnivå. Länsstyrelsen ser positivt på att särskilt fokus under 2017 ska läggas 
på detaljhandelns krav att begränsa tillgängligheten för underåriga. Kontrollköp ska 
användas vid försäljningsställen med skolor i närheten. Av tillsynsplanen framgår vidare 
vilken nivå och inriktning som tillsynen ska ha. Tillsynen ska bestå av såväl inre tillsyn 
(telefonkontakter, återkoppling av tillsynsrapporter) som yttre tillsyn (platsbesök). 
Tillsynsarbetet följs upp årligen.
Kommunen erbjuder tillståndshavare kontinuerliga utbildningar i metoden Ansvarsfull 
alkoholservering. 

Rutiner och mallar
Kommunen använder JP Infonet AB:s checklistor vid prövningen av ansökningar om 
serveringstillstånd.
Kommunen använder standardiserade protokoll vid tillsynen av serveringsställen. Några 
motsvarande protokoll för tillsynen av detaljhandel med folköl och tobak finns inte.
Några standardiserade protokoll för tillsyn av rökfria miljöer finns inte. Dock finns i 
protokollet för tillsyn av serveringsställen även möjlighet att uppge om rökning sker i 
lokalen.

Granskade handlingar – ansökningar om serveringstillstånd
Länsstyrelsen har begärt att få ta del av samtliga handlingar från de fem senast avslutade 
ärendena om ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (dock inte äldre än 2015). 
Detta resulterade i tre ärenden.
Länsstyrelsen vill här påminna om bestämmelsen i 9 kap. 7 § alkohollagen att en kopia av 
samtliga beslut som kommunen tar enligt lagen löpande ska skickas till Folkhälso-
myndigheten, länsstyrelsen och Polismyndigheten.
Alkohollagen är en skyddslagstiftning och höga krav ställs på att den som ansöker om 
serveringstillstånd dels är personligt och ekonomiskt lämplig och dels att lokalerna och 
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utrustningen i övrigt uppfyller vissa krav. Det är kommunens ansvar att säkerställa dessa 
högt ställda krav, och att denna prövning dokumenteras på ett rättssäkert och tydligt sätt.
Kommunen uppger att man använder en checklista framtagen av JP Infonet AB i sin 
handläggning av ansökningar om serveringstillstånd. Denna checklista innehåller 
uppgifter om ett flertal handlingar och prövningar som dock inte finns registrerade eller 
dokumenterade i kommunens handlingar. Länsstyrelsen lämnar följande kommentarer.

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap (dnr 2015/23)
Håbo kommun har gett tillstånd till stadigvarande servering till slutna sällskap. Av 
tjänsteskrivelsen framgår att sökanden genom åren ansökt om ett antal tillfälliga 
serveringstillstånd för slutna sällskap, men eftersom evenemangen är så pass frekvent 
återkommande har föreningen uppmanats att ansöka om ett permanent serveringstillstånd 
till slutna sällskap. 
Ansökan är underskriven av ledamot i föreningens styrelse som dock inte är 
firmatecknare. Annan dokumentation som styrker personens rätt att företräda föreningen 
saknas. Av kommunens utredning framgår inte vem eller vilka i föreningen som 
kommunen anser vara personer med betydande inflytande i verksamheten eller vilka 
kunskaper dessa har i alkohollagen. Uppgift huruvida företrädare för föreningen har 
genomfört kunskapsprov i alkohollagen saknas.
Av tjänsteskrivelsen och registerutdraget framgår att yttranden har inhämtats från 
Räddningstjänsten, Kronofogden och Polismyndigheten. Det finns dock inte någon 
remiss eller annan utgående handling diarieförd i ärendet och inte heller någon kopia i 
akten. Något yttrande tycks inte ha begärts från Skatteverket.
Polismyndighetens yttrande innehåller ingen redovisning av de omständigheter som legat 
till grund för deras bedömning och myndigheten har inte heller yttrat sig om sökandens 
allmänna lämplighet för verksamheten (se 8 kap. 11 § alkohollagen). Länsstyrelsen anser 
att Polismyndighetens yttrande är så kortfattat att det inte uppfyller kraven i alkohollagen 
och kommunen borde ha bett om ett kompletterande yttrande.
I akten finns det inte någon ritning eller beskrivning av serveringsställets utformning eller 
vilka serveringsytorna är. Tillståndsbeviset hänvisar endast till ”befintliga och godkända 
ytor”, men det framgår inte vilka dessa är.
I akten finns det inte någon dokumentation eller anteckning som styrker sökandens 
dispositionsrätt till lokalen.
I akten finns det inte någon dokumentation som visar att serveringsstället kan 
tillhandahålla tillredd mat. 
I 5 § alkoholförordningen (2010:1636) finns bestämmelser om att kommunen ska fatta 
beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig 
ansökan har kommit in till kommunen. I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre 
marknaden finns bestämmelser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en 
fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. Håbo kommun 
har inte skickat ut något sådant bevis i samband med att ansökan ansågs komplett.
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Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (dnr 2016/29)
Håbo kommun har gett tillstånd till stadigvarande servering till allmänheten. Tillståndet 
omfattar även uteservering.   
Av tjänsteskrivelsen framgår att kommunen har genomfört en ”sedvanlig prövning” av 
sökanden, personbevis, registreringsbevis för bolag, F-skattebevis, hyres- och köpeavtal 
samt godkänt kunskapsprov. I handlingarna som länsstyrelsen har tillgång till finns dock 
inget hyres- eller köpeavtal eller annat som styrker sökandens dispositionsrätt till lokalen 
eller uteserveringen.
I akten finns inga uppgifter om finansiering av verksamheten.
Polismyndighetens yttrande innehåller ingen redovisning av de omständigheter som legat 
till grund för deras bedömning.
I akten finns det inte någon ritning eller beskrivning av serveringsställets utformning eller 
vilka serveringsytorna är. Tillståndsbeviset hänvisar endast till ”befintliga utrymmen”, 
men det framgår inte vilka dessa är.
I akten finns det inte någon dokumentation som beskriver kökets utformning eller någon 
bedömning av matutbudet. Meny, matsedel eller annat som visar matutbud saknas. 
Tillståndsbeviset innehåller inte någon uppgift om kategorikod.
Ansökan omfattar servering av spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker. 
Nämndens beslut nämner dock endast starköl, vin och spritdrycker. I tillståndsbeviset står 
dock även andra jästa alkoholdrycker med. Länsstyrelsen utgår från att detta rör sig om 
en felskrivning.
Ansökan omfattar förutom servering till allmänheten även servering till slutna sällskap. 
Av övriga handlingar i ärendet framgår inte vilka dessa slutna sällskap är eller hur denna 
servering skiljer sig mot den som är riktad mot allmänheten. Nämndens beslut omfattar 
endast servering till allmänheten, och frågan om servering till slutna sällskap nämns inte. 
I tillståndsbeviset nämns dock som en ”övrig information” att serveringstillstånd får ske 
till slutet sällskap 18-01”. För det fall kommunen avsett att begränsa serveringen till 
slutna sällskap till att ske endast kl. 18-01 borde detta stå som ett villkor och inte som en 
övrig upplysning. 
Kommunen har inte skickat ut något mottagningsbevis när ansökan ansågs komplett. 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (dnr 2016/5)
Håbo kommun har gett tillstånd till stadigvarande servering till allmänheten och till 
slutna sällskap. 
Ansökan är gjord av Bålsta Kök AB, men organisationsnumret tillhör Pelivan Restaurang 
AB. Tillståndsbeslutet ger Hasan Üsal serveringstillstånd men tillståndsbeviset är 
utskrivet till Bålsta Kök AB.
I handlingarna som länsstyrelsen har tillgång till finns inget hyres- eller köpeavtal eller 
annat som styrker sökandens dispositionsrätt till lokalen eller uteserveringen.
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Av tjänsteskrivelsen framgår att yttrande har inhämtats från Polismyndigheten, 
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Av handlingarna som länsstyrelsen har 
tillgång till finns ingen utgående remiss registrerad, och inte heller några inkomna 
yttranden från Skatteverket eller Kronofogdemyndigheten.
Polismyndighetens yttrande innehåller ingen redovisning av de omständigheter som legat 
till grund för deras bedömning.
I akten finns det inte någon ritning eller beskrivning av serveringsställets utformning eller 
vilka serveringsytorna är. Tillståndsbeviset hänvisar endast till ”befintliga serverings-
utrymmen”, men det framgår inte vilka dessa är.
I akten finns det inte någon dokumentation som beskriver kökets utformning eller någon 
bedömning av matutbudet. Meny, matsedel eller annat som visar matutbud saknas. 
Tillståndsbeviset innehåller inte någon uppgift om kategorikod.
Ansökan omfattar servering av spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker. 
Nämndens beslut nämner dock endast starköl, vin och spritdrycker. I tillståndsbeviset står 
dock även andra jästa alkoholdrycker med. Länsstyrelsen utgår från att detta rör sig om 
en felskrivning.
Kommunen har inte skickat ut något mottagningsbevis när ansökan ansågs komplett. 

Sammantagen bedömning av granskade ansökningar om serveringstillstånd
Sammantaget anser länsstyrelsen att det funnits brister i kommunens handläggning och 
prövning av de granskade ansökningarna om serveringstillstånd. Länsstyrelsen vill 
poängtera att det i detta inte ligger någon bedömning huruvida det var rätt eller fel av 
nämnden att bevilja de aktuella ansökningarna, endast att det funnits brister i 
prövningen/dokumentationen av ansökningarna. Nämnden måste alltid säkerställa att alla 
lagens kriterier är uppfyllda och att detta finns dokumenterat i ärendet innan tillstånd till 
serveringstillstånd meddelas.
Att Håbo kommun inte skickar ut mottagningsbevis med information om den tidsfrist 
inom vilken tid kommunen ska avgöra ärendet och möjligheten till rättslig prövning av 
beslutet anser länsstyrelsen är en brist som bör åtgärdas, åtminstone i de fall då ett beslut 
inte kan förväntas kunna tas i omedelbar närtid efter att en fullständig ansökan lämnats in.

Genomförd tillsyn – serveringstillstånd
Det finns 14 stadigvarande serveringstillstånd i kommunen. Tolv av dessa sker till 
allmänheten och två sker till slutna sällskap.
Länsstyrelsen har inför tillsynen begärt att få ta del av samtliga handlingar från de fem 
senast avslutade tillsynsärendena (ej äldre än 2015). Detta resulterade i två ärenden. I det 
ena ärendet har tillsyn genomförts tillsammans med Polismyndigheten av tre 
restauranger. I akten finns endast polisens tillsynsrapporter och någon dokumentation av 
kommunens iakttagelser saknas. Tillsynen resulterade inte i några sanktioner. I det andra 
ärendet har kommunen tagit emot en tillsynsrapport från Polismyndigheten angående 
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brister i en restaurangs servering. Rapporten har lett till att kommunen meddelat 
tillståndshavaren en erinran. I akten framgår dock inte huruvida restaurangägaren inför 
beslutet getts möjlighet att yttra sig över Polismyndighetens tillsynsrapport, något som är 
ett krav enligt 17 § förvaltningslagen. Kommunen bör se över sina rutiner kring hur den 
hanterar inkomna anmälningar och säkerställer att kraven i förvaltningslagen uppfylls. 
Kommunen förklarar under länsstyrelsens besök att ytterligare tillsyn har genomförts av 
serveringsställen, men dokumentation från denna tillsyn saknas och det har inte skapats 
några ärenden. Även detta är en brist som bör åtgärdas och kommunen bör se över 
rutinerna för att säkerställa att man uppfyller kraven om registrering av allmänna 
handlingar enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen m.fl.

Granskade handlingar – anmälningar om detaljhandel med folköl och tobak
Länsstyrelsen har inför tillsynen begärt att få ta del av samtliga handlingar från de fem 
senast mottagna anmälningarna om försäljning av folköl respektive tobak (dock inte äldre 
än 2015). Under dessa år har det inte skett några anmälningar om försäljning av folköl 
eller tobak.

Genomförd tillsyn – detaljhandel med folköl och tobak
Det finns i Håbo kommun tio anmälda detaljhandelsställen för folköl respektive 18 för 
tobak. Tidigare år har ingen tillsyn genomförts av dessa. Detta är en brist som kommunen 
själv påtalat och genom den nya tillsynsplanen finns en plan för hur tillsynen ska bedrivas 
framöver.

Genomförd tillsyn – rökfria miljöer
I Håbo kommun finns det inget beslut taget angående vilken nämnd som ansvarar för 
tillsynen av rökfria miljöer enligt tobakslagen. Någon tillsyn av dessa miljöer har inte 
skett de senaste åren.
Några tillsynsprotokoll, mallar eller rutiner finns inte framtagna. Däremot innehåller 
tillsynsprotokollet för serveringstillstånd även en fråga huruvida rökning sker i lokalen.
Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler, 
inklusive lokaler för skolverksamhet och på skolgårdar. Kommunerna har ett 
tillsynsansvar över dessa rökfria miljöer. Rökförbud på skolgårdar infördes 1994, men 
undersökningar gjorda av bland andra Länsstyrelsen i Uppsala län visar att det 
fortfarande röks på många skolgårdar. I regeringens strategi för det alkohol-, narkotika-, 
dopings- och tobaksförebyggande arbetet betonas vikten av att arbeta för rökfria 
skolgårdar som en del i arbetet med att förebygga tobaksbruk bland unga.
Länsstyrelsen anser att kommunens tillsyn av rökfria miljöer måste öka, i synnerhet av 
lokaler för skolverksamhet samt skolgårdar. Kommunen bör även snarast fördela ansvaret 
för tillsynen av rökfria miljöer till en eller flera nämnder.
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Bestämmelser som beslutet grundas på

9 kap. 1 och 8 §§ alkohollagen (2010:1622) samt 19 a  och 20 §§ tobakslagen (1993:581).

De som deltagit i beslutet

Beslutet har fattats av chefsjurist Cecilia Magnusson med länsjurist Martin Coborn som 
föredragande.

Cecilia Magnusson
Martin Coborn

Denna handling är godkänd i länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen namnunderskrift.
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Socialförvaltningen 
Avdelning Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

 

Delegationsförteckning för socialnämnden 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna reviderad delegationsförteckning 

för socialnämndens verksamhetsområde. 

2. Socialnämnden beslutar att delegationsförteckningen gäller från och 

med 2017-10-01och tills vidare   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2017-04-03 § 42 ”Riktlinjer för kommunal 

hyresgaranti i Håbo kommun” och har uppdragit till socialnämnden att tillse 

att erforderliga beslut fattas för att möjliggöra ett kommunalt brukande av 

hyresgarantier.  

Ärende 

Förvaltningen föreslår följande nya rad i nämndens delegationsförteckning 

för att möjliggöra för tjänsteman att besluta enligt antagna riktlinjer: 

Beslut om hyresgaranti förordning (2007:623) om 

statligt bidrag för 

kommunala hyresgarantier 

Avdelningschef 

   

Beslutsunderlag 

– Delegationsförteckning för socialnämnden  

__________ 

Beslut skickas till 

Avdelningen för stöd till vuxna 

Avdelningen för stöd till barn unga familj 

 



 

 

 

 

Delegationsförteckning 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För socialnämnden i Håbo kommun 

Ersätter tidigare delegationsordning daterad 2016-05-12/2017-01-17, dok.nr 27887 

Delegationsförteckning reviderad augusti 2017, antagen av socialnämnden 2017-09-05-§ XX 
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Delegationsordning för socialnämnden 

Principer för beslut som fattas enligt delegation 

Beslut som fattas enligt delegation gäller på samma sätt som om nämnden 

själv fattat dem. Beslutet kan inte ändras av nämnden i annat fall än när 

nämnden kan fatta ett nytt beslut. Beslut som fattas av en tjänsteman utan 

delegering i ärendet saknar laga verkan.  

Beslut 

För definition av vad som kännetecknas som beslut och för regelverk 

gällande beslutsfattande inom socialnämndens verksamhet hänvisas till 

kommunallagen, förvaltningslagen och till Socialstyrelsens handbok 

”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten” (2010). 

Delegationsbegränsningar 

Med de förebehåll som anges i kommunallagen 6 kap 34 § samt med hänsyn 

tagen till bestämmelserna i Socialtjänstlagen 10 kap 4,5 och 6§§ delegerar 

socialnämnden, inom ramen för nämndens verksamhetsområde, 

beslutanderätt i angivna ärenden.  

Av nämnden delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden av principiell 

innebörd eller av större vikt. 

Delegat enligt denna förteckning är lägsta möjliga delegat för dessa beslut. 

Beslut kan alltid även fattas av högre delegat. 

I förekommande fall ska frågan om jäv prövas innan beslut fattas. 

Vid ansökan om bistånd ska avslagsbeslut fattas av samma delegat som 

krävs för bifall.  

Nyanställd personal har inte beslutanderätt enligt delegationsordningen 

förrän efter tre månaders anställning, om inte chef efter tidigast en månads 

anställning beslutar annorlunda. 

Anmälan 

Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska anmälas till 

nästkommande sammanträde med socialnämnden. 

Ersättare 

Vid förfall för socialnämndens ordförande får, om ersättare inte förordnats, 

beslut fattas av socialnämndens vice ordförande. 

Vid förfall av tjänsteman kan inte beslut fattas av ersättare, om inte sådan 

särskilt förordnats.  
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Förkortningar  

SoL Socialtjänstlagen 

SoF Socialtjänstförordning 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

FL, FvL Förvaltningslagen 

KL Kommunallagen 

FB Föräldrabalken 

ÄB Äktenskapsbalken 

BrB Brottsbalken 

SFS Statens författningssamling 

TF Tryckfrihetsförordningen 

SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 

SB Socialförsäkringsbalken 

JO Justitieombudsmannen 

JK Justitiekanslern 
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Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 

 

1. Beslut om att föra talan, avge yttrande efterge skulder, med mera 

Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid 

allmän domstol eller förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef  

Utseende av ombud att föra nämndens talan 10 kap 2 § SoL Förvaltningschef Fullmakt till sakkunnig eller annan tjänsteman 

skrivs för varje enskild domstolsförhandling. 

Yttrande till förvaltningsdomstol med anledning 

av överklagat beslut 

10 kap 1-2 §§ SoL,  Delegaten i ursprungsbeslutet Beslutet avser inte myndighetsutövning mot 

enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt. 

Beslut huruvida omprövning ska ske samt 

omprövning av beslut. 

27 § FvL Delegaten i ursprungsbeslutet  

Prövning av att överklagandet skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för 

sent. 

24 § 1 st. FvL Delegaten i ursprungsbeslutet  

Avvisande av ombud 9 § FvL Socialsekreterare  

Yttrande till allmän domstol i brottmål 31 kap 2 § BrB Enhetschef 

 

 

Yttrande till allmän domstol när den som begått 

brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård 

31 kap 2 § BrB Enhetschef 

 

 

Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § lagen om offentligt biträde Socialsekreterare  

Yttrande över ansökan om rättshjälp genom 

offentligt biträde samt yttrande över 

kostnadsräkning 

3 § lagen om offentligt biträde 

och 7 § förordningen om 

offentligt biträde. 

Socialsekreterare  

Tecknande av socialförvaltningens namn vid 

köp, avtal eller kontrakt. 

 Förvaltningschef  

Ansökan om utdrag ur polisregistret Polisregisterkungörelsen Socialsekreterare  

Yttrande till tillsynsmyndighet  13 kap 2 § SoL Socialnämnden Tillsynsmyndighet är IVO, JO, JK.  

Beslut enligt 9 kap 3 § SoL om att föra talan om 

ersättning hos förvaltningsrätt om återkrav enligt 

9 kap 1 § SoL och 8 kap 1 § SoL 

9 kap 3 § SoL 

 

Socialnämnden  

Anmälan till Socialstyrelsen om missförhåll-

anden i socialnämndens verksamhet (Lex Sarah). 

14 kap 7§ SoL Socialnämnden  
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Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 

 

 

 

Beslut om att efterge en skuld som uppkommit 

utifrån ersättningsskyldighet enligt 9 kap 1,2 §§ 

och 8 kap 1 § SoL. 

- upptill fem (5) tusen kronor. 

- över fem (5) tusen kronor. 

9 kap 3 § SoL   

 

 

Avdelningschef 

Socialnämnden 

 

Beslut om avgiftsbefrielse 8 kap 1 § SoL, 9 kap 2 § SoL Avdelningschef  

Yttrande angående värdeautomatspel 44 § lotterilag  Handläggare  

2. Offentlighets- och sekretesslagen, med mera 

Beslut att lämna ut handlingar till berörd part.  11 kap 8 § SoL  Socialsekreterare Vid oklarheter ska rådgöras med enhetschef. 

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan 

myndighet samt uppställande av förbehåll i 

samband med utlämnande till enskild. 

6 kap 2,3 §§ och 

10 kap 13,14 §§ Offentlighets 

och sekretesslagen 

Avdelningschef  

Beslut om sekretess till skydd för en underårig i 

förhållande till vårdnadshavaren om det kan 

antas att den underårige lider betydande men om 

uppgiften röjs. 

12 kap 3 §  

Offentlighets och sekretesslagen 

 

Avdelningschef  

Beslut om att inte låta part i ett ärende ta del av 

en handling eller annat material i ärendet med 

hänsyn till allmänt eller enskilt intresse att 

uppgifterna inte röjs. 

10 kap 3 §  

Offentlighets och sekretesslagen 

Enhetschef  

Beslut om sekretess för uppgift i anmälan om 

någons personliga förhållanden, i förhållande till 

den som anmälan eller utsagan avser (sekretess-

beläggning av anmälare/uppgiftslämnare). 

26 kap 5 § 

Offentlighets och sekretesslagen 

Enhetschef  

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 

statliga myndigheter i forskningssyfte 

12 kap 6 § SoL Avdelningschef  

Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot 

underårig samt vissa grövre brott 

12 kap 10 § SoL.  

10 kap 21-24 §§ Offentlighets 

och sekretesslagen 

Enhetschef För polisanmälan angående vissa brott mot 

underåriga ska samråd ske med Barnahus. 

Beslut om polisanmälan angående brott mot egen 

verksamhet 

12 kap 10 § SoL 

10 kap 23,24 §§ Offentlighets 

Förvaltningschef Gäller hot och/eller våld mot tjänsteman samt 

egendomsskada. 
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Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 

 

och sekretesslagen 

 

3. Alkoholärenden 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 8 kap 2 § alkohollagen Socialnämnden  

Stadigvarande serveringstillstånd till slutna 

sällskap 

8 kap 2 § alkohollagen Socialnämnden  

Stadigvarande serveringstillstånd till 

cateringverksamhet 

8 kap 4 § alkohollagen Socialnämnden  

Tillfälligt tillstånd till servering i avvaktan på 

slutligt beslut i nämnd 

8 kap 2 § alkohollagen Socialnämndens ordförande  

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 

under enstaka tidsperiod eller vid enstaka 

tillfällen 

8 kap. 2 § alkohollagen Socialnämndens ordförande  

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 

under enstaka tidsperiod eller vid enstaka tillfälle 

8 kap 2 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Serveringstillstånd för servering i gemensamt 

serveringsutrymme 

8 kap 14 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Särskilt tillstånd för provsmakning vid 

tillverkningsställe 

8 kap 7 § alkohollagen Förvaltningschef  

Särskilt tillstånd för provsmakning vid 

arrangemang 

8 kap 6 § alkohollagen Förvaltningschef  

Utökning av dryckessortimentet 8 kap 2 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Utökning av lokal 8 kap 2 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Utökning av serveringstid 8 kap 2 § alkohollagen Förvaltningschef  

Utökning från slutet sällskap till allmänheten 8 kap 2 § alkohollagen Socialnämnden  

Ändring i befintligt serveringstillstånd 8 kap 2 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Tillfällig utökning av tid eller lokal vid enstaka 

tillfälle 

8 kap 2 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Beslut att låta konkursbo fortsätta 

serveringsrörelse 

8 kap 2 § Alkohollagen Alkoholhandläggare  

Beslut att meddela erinran 9 kap 17 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

Beslut att meddela varning 9 kap 17 § alkohollagen Socialnämnden  

Beslut att återkalla serveringstillstånd 9 kap 18 § alkohollagen Socialnämnden  

Beslut att återkalla serveringstillstånd som inte 9 kap 18 § alkohollagen Alkoholhandläggare  
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Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 

 

längre utnyttjas 

Förbud mot försäljning av folköl 9 kap 19 § alkohollagen Socialnämnden  

Meddela varning vid försäljning av folköl 9 kap 19 § alkohollagen Socialnämnden  

Polisanmäla misstanke om brott som kommer till 

förvaltningens kännedom i verksamheten som 

tillståndsmyndighet 

9 kap 8 § alkohollagen Förvaltningschef  

Utlämnande av uppgift på begäran av annan 

tillsynsmyndighet 

9 kap 8 § alkohollagen Alkoholhandläggare  

4. Beslut enligt Tobakslagen 

Beslut om föreläggande med vite  Tobakslagen 20 §  Socialnämnden  

Tillsyn över försäljningsförbudet av tobak till 

personer under 18 år. 

Tobakslagen 12 §. Alkoholhandläggare  

Beslut att ta ut avgift enligt taxa för tillsyn. Tobakslagen 19b §  Alkoholhandläggare  

Beslut att meddela förelägganden eller förbud 

som behövs för att lagen eller en föreskrift som 

har meddelats med stöd av lagen ska följas. 

Tobakslagen 20 §. Alkoholhandläggare  

Besluta att omhänderta en vara om den bjuds ut 

till försäljning eller uppenbart är avsedd att 

bjudas ut till försäljning i strid med lagen eller en 

föreskrift som har meddelats med stöd av lagen. 

Tobakslagen 21 § Alkoholhandläggare  

Beslut om att begära handräckning av krono-

fogdemyndigheten i ärenden som avses i § 21. 

Tobakslagen 21 § Alkoholhandläggare  

Besluta att förelägga den som bedriver verksam-

het eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och 

handlingar som behövs för tillsynen. 

Tobakslagen 22 § Alkoholhandläggare  

Rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra 

utrymmen som berörs av lagen eller av 

föreskrifter som meddelats med stöd av lagen 

och göra undersökningar och ta prover. 

Tobakslagen 23 § Alkoholhandläggare  

5. Flyktingmottagande 

Ansökan till migrationsverket om ersättning för 

flyktingar och asylsökande 

Förordningen (1990:927) om 

statlig ersättning för flykting-

mottagande m m.  

Avdelningschef 
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Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 

 

Förordningen (2002:1118)om 

statlig ersättning för asylsökande 

m fl. 

Förordningen (2010:1122) om 

statlig ersättning för insatser för 

vissa utlänningar. 

Vid ansökan om ersättning för god 

man till ensamkommande 

asylsökande barn: Överförmyndare 

Beslut att ta emot nyanlända med 

uppehållstillstånd  samt ensamkommande barn. 

Lag (2016:38) om mottagande av 

vissa nyanlända invandrare för 

bosättning.  

Lag (2010:197) om 

etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare. 

Lag (1994:137) om mottagande 

av asylsökande (LMA) 

Enhetschef vuxna  

Enhetschef Barn och ungdom för 

ensamkommande barn 

 

 

 

6. Familjerätt 

Beslut om ansökan hos tingsrätten om ändring i 

vårdnaden när någon förälder gör sig skyldig till 

brister i omsorgen som medför bestående fara för 

barnets hälsa eller utveckling 

6 kap 7 § FB Socialnämnden  

 

Anmälan till Tingsrätten om behov av särskild 

förordnad vårdnadshavare 

6 kap 8a § FB Socialnämnden  

Beslut om ansökan hos tingsrätten om ändring i 

vårdnaden om båda föräldrarna eller en av dem 

dör 

6 kap 9 § FB Socialnämnden Om båda föräldrarna dör, ska rätten på anmälan av 

socialnämnden anförtro vårdnaden åt en eller två 

särskilt förordnade vårdnadshavare. 

Beslut om ansökan hos tingsrätten om ändring i 

vårdnaden om barnet har en eller två särskilt 

förordnade vårdnadshavare och någon av barnets 

föräldrar eller båda vill få vårdnaden överflyttad 

till sig,.  

6 kap 10 § FB Socialnämnden Rätten får inte flytta över vårdnaden till föräldrarna 

gemensamt, om båda föräldrarna motsätter sig det. 

Beslut om ansökan om ändring i vårdnaden om 

en särskilt förordnad vårdnadshavare ska 

entledigas 

6 kap 10 c § FB Socialnämnden Gäller om han eller hon vid utövandet av vårdnaden 

gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller 

av någon annan orsak inte längre är lämplig som 
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vårdnadshavare t.ex. dödsfall. 

Beslut om ansökan om umgänge mellan barnet 

och andre den föräldern och/eller umgänge 

mellan barnet och någon annan än en förälder.  

6 kap 15 a § FB Socialnämnden Socialnämnden ska särskilt beakta barnets behov av 

umgänge med sina morföräldrar och farföräldrar 

och andra som står barnet särskilt nära. 

Ansöka om överflyttning av vårdnaden när 

barnet har varit placerat i samma familjehem 

under tre år från det att placeringen verkställdes 

13 § 3 st LVU 

6 kap 8 § SoL  

6 kap 8 § FB 

Socialnämnden  

Beslut om att lägga ned en påbörjad utredning 

om faderskapet, 

2 Kap 7 § FB Socialnämnden  

Beslut att inte utreda om någon annan man kan 

vara far till barnet eller om en kvinna ska anses 

som barnets förälder, eller beslut att lägga ned 

sådan utredning. 

2 Kap 9 § FB Socialnämnden  

Godkänna avtal om att underhållsbidrag ska 

betalas för längre perioder än tre månader. 

7 kap. 7 § 2 st. FB Socialnämnden  

Återkallelse av medgivande att ta emot 

adoptivbarn  

6 kap 13 § 

SoL 

Socialnämnden Den eller de som vill adoptera är skyldiga att an-

mäla till socialnämnden om deras omständigheter 

ändras mer väsentligt under den tid medgivandet 

gäller. 

Vägran att samtycka till att adoptionsförfarande 

får fortsätta. 

6 kap. 14 § SoL Socialnämnden  

Medgivande att ta emot barn för adoption 6 kap 6 och 12 §§ SoL Socialnämnden Sökanden ska ha deltagit i av kommunen anvisad 

föräldrautbildning inför adoption. 

Yttrande till Tingsrätten rörande adoption 4 kap. 10 § FB Socialnämnden  

Prövning av samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande 

- vid samtycke 

6 kap. 14 § SoL Socialsekreterare 

Familjerätten 

Se kommunförbundets cirkulär 1997:79  

Fastställande av faderskap 

– när mannen som uppges vara fadern är 

samboende med modern  

– i övriga ärenden 

1 kap. 4 § FB  

Handläggare 

 

Socialsekreterare 

Faderskapshandläggare 

Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast 

om det kan antas att mannen är fader till barnet.  

Bekräftelse av föräldraskap 1 kap 9 § FB Socialsekreterare 

Familjerätten 

Är det med hänsyn till samtliga omständigheter 

sannolikt att barnet har avlats genom insemina-

tionen eller befruktningen, ska den som har lämnat 
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samtycket anses som barnets förälder. 

 

Beslut om att inleda en utredning om fast-

ställande av faderskap när dom eller bekräftelse 

finns och faderskapet kan ifrågasättas eller 

återuppta nedlagd utredning 

2 kap. 1 § FB Enhetschef Gäller endast om barnet har hemvist i Sverige 

Begära att socialnämnden i annan kommun 

lämnar biträde vid utredningen och bereda den 

som antas vara fader till barnet tillfälle att 

bekräfta faderskapet samt verka för att 

blodundersökning äger rum 

2 kap 4-6§§ FB Socialsekreterare 

Familjerätten 

 

Om det kan antas att en kvinna ska anses som 

förälder till ett barn som står under någons 

vårdnad och som har hemvist i Sverige, se till att 

detta fastställs i stället för faderskapet. 

2 kap 8a § FB  Socialsekreterare 

Familjerätten 

 

Beslut om att inleda utredning om någon annan 

man än den som anses som far till ett barn kan 

vara far till barnet eller om någon kvinna ska 

anses som barnets förälder 

2 kap. 9 § 1 st. FB Enhetschef 

 

 

Beslut att väcka och föra talan i mål om 

faderskap 

3 kap. 5 § 2 st. och 6 § 2 st samt 

8 § FB 

Socialsekreterare 

Familjerätten 

 

 

Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, 

boende och umgänge 

6 kap. 6 §,  

14a § 2 st.,  

15a § 2 st. FB 

Socialsekreterare 

Familjerätten 

 

Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om 

vårdnad och umgänge 

6 kap. 6 §,  

14a § 2 st., 15§ 

Enhetschef Barn och ungdom Beslutet kan ej överklagas 

Lämnande av upplysningar till tingsrätt i 

vårdnads-, boende- och umgängesmål 

6 kap. 19 § FB Socialsekreterare 

Familjerätten 

 

Yttrande beträffande äktenskapsdispens 15 kap. 1 § ÄB Socialsekreterare Familjerätten  

Lämnande av upplysningar inför interimistiskt 

beslut i tingsrätt beträffande vårdnad, boende 

eller umgänge. 

6 kap. 20 § FB Socialsekreterare  

Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och 

umgängesärenden 

6 kap. 19 § 2 st. FB Enhetschef Barn och ungdom  

Yttrande enligt namnlagen 45, 46 § § Namnlagen Enhetschef  
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7. Vård och stöd Barn och unga 

Beslut om att ingå avtal med vårdgivare enligt 5 § 

SoL 

2 kap 5 § SoL Förvaltningschef  

När ett barns bästa kräver det, får socialnämnden 

förbjuda eller begränsa möjligheterna för en person 

som har sitt hem inom kommunen att i hemmet ta 

emot andras barn. 

5 kap 2 § SoL 

 

Socialnämnden Ett sådant förbud omfattar inte fall då det med 

hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart 

befogat att ett barn tas emot i hemmet 

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

vård (placering/omplacering) i hem för vård eller 

boende.  

4 kap. 1 § SoL 

6 kap 1 § SoL 

Socialnämnden Beslutet kan fattas av enhetschef  i väntan på beslut 

vid socialnämndens sammanträde. Maximal 

insatsperiod för enhetschefs beslut är tre (3) 

månader. 

Beslut om bistånd i form av placering i familjehem 4 kap. 1 § SoL Socialnämnden Beslutet kan fattas av enhetschef  i väntan på beslut 

vid socialnämndens sammanträde. Maximal 

insatsperiod för enhetschefs beslut är tre (3) 

månader. 

Medgivande att barn tas emot för stadigvarande 

vård och fostran i enskilt hem  

6 kap. 6 § SoL Socialnämnden Beslutet ska alltid föregås av en utredning inklusive 

registerutdrag. 

Överväga om vården i annat hem än det egna 

fortfarande behövs. 

6 kap. 8 § SoL Socialnämnden Övervägandet är inte ett beslut, utan är en uppfölj-

ning som läggs till handlingarna. Skyldigheten att 

överväga minst var sjätte månad gäller både vid 

familjehemsplaceringar och ”privatplaceringar”. 

Beslut om köp av öppenvårdsinsats hos annan 

vårdgivare eller köp av institutionsplats/familje-

hem hos annan vårdgivare.  

Gäller barn upp till 18 år. 

 Avdelningschef  

Beslut om ersättning till särskilt förordnad vård-

nadshavare som tidigare varit familjehemsförälder. 

6 kap 11 § SoL Avdelningschef  

Yttrande till åklagarmyndigheten 11§ Lag med särskilda 

bestämmelser om unga 

lagöverträdare (LUL) 

Enhetschef  Barn och ungdom  

Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj 

- Max 10 dygn per månad 

- Över 10 dygn per månad 

4 kap. 1 § SoL  

Enhetschef Barn och ungdom 

- Socialnämnden 
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Beslut om bistånd i form av kontaktperson  

- maximalt 10 timmar per vecka 

- över 10 timmar per vecka 

4 kap. 1 § SoL  

Enhetschef Barn och ungdom 

- Socialnämnden 

 

Beslut om upphörande av kontaktperson, 

kontaktfamilj 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

Beslut om förordnande och entledigande av 

kontaktperson och kontaktfamilj 

 Enhetschef  Barn och ungdom  

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 

externa resurser (familjehem, kontaktfamilj, 

kontaktperson) 

- enligt SKL:s riktlinjer 

- utöver SKL:s riktlinjer, samt ersättning för 

förlorad arbetsinkomst 

  

 

 

Enhetschef Barn och ungdom 

 

Socialnämnden 

Se aktuellt cirkulär från SKL.  

Beslut om öppenvårdsinsatser i egna kommunen 

 

- beslut om boende på Bålstavägen 29 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Barn och 

ungdom 

Socialnämnden 

 

Beslut om annat ekonomiskt bistånd åt barn och 

ungdomar i samband med beslutad vårdinsats. 

Gäller både inom öppenvård eller vård i 

familjehem eller HVB. 

4 kap 1 § SoL Enhetschef Barn och ungdom  

Beslut om åtgärd till stöd för barn mot en av 

vårdnadshavarnas vilja 

6 kap 13 A § FB Enhetschef barn och ungdom  

Beslut om verkställighet av påföljden ungdoms-

tjänst samt beslut om innehållet i en utdömd 

ungdomstjänst avseende arbetsplan samt beslut att 

utse handledare för den unge.  

5 kap 1 b SoL Socialsekreterare barn och ungdom  

Kontroll att arbetsplanen följs 5 kap 1 b SoL Socialsekreterare Barn och 

ungdom 

 

Framställan till försäkringskassan om att den andre 

föräldern, annan lämplig person, eller 

socialnämnden ska uppbära barnbidraget. 

16 kap 18 § SB 

 

Socialsekreterare / Resurshand-

läggare Barn och ungdom 

 

Socialnämnden 

Vid familjehemsplacering ska alltid tillses att 

barnbidraget kommer barnet till godo, vanligtvis 

genom att det utbetalas till familjehemmet som en 

del av omkostnadsersättningen.  

Beslut om avgiftsbefrielse  9 kap 3 § Avdelningschef  

Beslut om att underrätta försäkringskassa om att 

nämnden ska uppbära barnpension och barntillägg 

 Socialsekreterare / 

Resurshandläggare Barn och 
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ungdom 

Anmäla behov av förmyndarspärr av minderårigs 

medel till överförmyndaren 

5 kap 3 § 3 p SoF Enhetschef barn och ungdom  

Om det finns synnerliga skäl, får underhålls-stödet 

på framställan av socialnämnden betalas ut till 

någon annan lämplig person eller till nämnden att 

användas för barnets bästa.  

18 kap 19 § SB Socialnämnden Om fullmakt inte lämnas av vårdnadshavare och 

barnet är placerat i familjehem eller HVB ska 

underhållsstödet utbetalas till nämnden som del av 

kostnaderna.  

Underrättelse till försäkringskassan om att barn 

med barnbidrag och/eller underhållsstöd återflyttat 

till boförälder. 

2 § förordningen om 

underhållsstöd 

Socialsekreterare Barn och 

ungdom / Resurshandläggare Barn 

och ungdom 

 

Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 

18 år och får vård i ett annat hem än det egna 

8 kap. 1 § 2 st. SoL och 6 kap 2 

§ SoF. 

Enhetschef Barn och ungdom Gäller både placeringar enligt SoL och LVU. 

Beslut om att inleda utredning (under 18 år) 11 kap 1 § SoL Seniorhandläggare Barn och 

Ungdom 

 

Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 

inledd utredning ska läggas ned (under 18 år) 

11 kap 1 § SoL Seniorhandläggare Barn och 

Ungdom 

 

Beslut om att avsluta utredning utan åtgärd (barn) 11 kap 1 § SoL Seniorhandläggare Barn och 

Ungdom 

 

Beslut om att följa upp ett barns situation efter 

avslutad utredning utan insats för att samtycke 

saknas 

11 kap 4a § SoL Enhetschef Barn och ungdom  

Beslut om att avsluta uppföljning enligt ovan 11 kap 4a § SoL Enhetschef Barn och ungdom  

Förlängning av utredningstid i ärenden som rör 

barn 

11 kap 2 § SoL Seniorhandläggare Barn och 

ungdom 

Ska alltid meddelas enhetschef i uppföljningssyfte 

Beslut om att följa upp ett barns situation efter 

avslutad placering 

11 kap 4b § SoL Socialsekreterare Barn och 

ungdom 

 

Beslut om att avsluta uppföljning enligt ovan 11 kap 4b § SoL Socialsekreterare Barn och 

ungdom 

 

Beslut om anmälan till överförmyndaren om 

förhållanden beträffande. förvaltningen av 

underårigs egendom 

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare Barn och 

ungdom 

 

Framställan till domstol om behov av 

målsägandebiträde för underårig 

5 kap 2 § SoF Socialsekreterare Barn och 

ungdom 

 

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 

utan vårdnadshavarens medgivande 

3 § 2 st. pass-förordningen Enhetschef Barn och ungdom  
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Beslut om tillfällig vistelse i jourhem för barn och 

ungdom under maximalt fyra (4) månader. 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Barn och ungdom  

Ansöka om överflyttning av vårdnaden när barnet 

har varit placerat i samma familjehem under tre år 

från det att placeringen verkställdes 

6 kap. 8 § SoL 

6 kap. 8 § FB 

Socialnämnden  

Ansöka hos CSN om studiehjälp för en omyndig 

studerande att betalas ut till en socialnämnd eller 

någon annan för att användas till den omyndiges 

utbildning och uppehälle. 

2 kap 33 §  

Studiestöds- 

förordningen 

Avdelningschef Beslut i frågan fattas av CSN, och det måste ligga 

särskilda skäl till grund för socialnämndens 

ansökan.  

. 

Beslut om att framställa till Försäkringskassan att 

en föräldrapenningförmån för en förälder som inte 

fyllt 18 år helt eller delvis ska betalas ut till någon 

annan person eller till nämnden att användas till 

förälderns och familjens nytta. 

11 kap 17 § SB Avdelningschef  

8. Vård enligt LVU 

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om 

vård enligt 2:a eller 3 :e § LVU  

4 § LVU  Socialnämnden  

Beslut om omedelbart omhändertagande av 

barn eller ungdom under 20 år enligt LVU 

6 §. LVU Socialnämnden Kan Socialnämndens  sammanträde inte inväntas 

kan beslutet delegeras till ordförande eller annan 

förordnad ledamot, s.k ”kompletterande 

beslutanderätt” Beslutet ska anmälas vid nämndens 

nästa möte. 

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 

fortfarande behövs. 

13 § 1,3 st LVU Socialnämnden Övervägandet är inte ett beslut, utan en uppföljning 

som läggs till handlingarna. 

Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska 

upphöra 

13 § 2,3 st LVU Socialnämnden Omprövningen är ett beslut och kan överklagas 

med förvaltningsbesvär. 

Beslut om hur vården ska ordnas och var den 

unge ska vistas under vårdtiden. 

11§ 1,2 st LVU 

 

11 § 3 st LVU 

Socialnämnden Vården ska alltid inledas utanför den unges eget 

hem. Kan Socialnämndens sammanträde inte 

inväntas kan beslut delegeras till ordförande eller 

annan förordnad ledamot, s.k ”kompletterande 

beslutanderätt” Beslutet ska anmälas vid nämndens 

nästa möte. 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19490381.htm#K6P8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.HTM
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Beslut om begränsning av umgänge eller om 

hemlighållande av den unges vistelseort.  

14 § p. 2 LVU Socialnämnden Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång 

var tredje månad ska överväga om ett beslut 

fortfarande behövs.  

Om Socialnämndens sammanträde inte kan 

avvaktas kan beslutet delegeras till ordförande eller 

annan förordnad ledamot, så kallad 

”kompletterande beslutanderätt”. Beslutet ska 

anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Beslut om att ett omedelbart omhändertagande 

av barn eller ungdom ska upphöra. 

9 § LVU Socialnämnden Om det inte längre finns skäl för ett omhänder-

tagande, ska Socialnämnden genast besluta att detta 

ska upphöra. 

Om Socialnämndens sammanträde inte kan 

avvaktas kan beslutet delegeras till ordförande eller 

annan förordnad ledamot, så kallad 

”kompletterande beslutanderätt”. Beslutet ska 

anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning. 

43 § p. 1 LVU Enhetschef Barn och ungdom  

Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande med stöd av LVU. 

43 § p. 2 LVU Enhetschef Barn och ungdom  

Beslut om att vården ska upphöra 21 § LVU Socialnämnden Vård som har beslutats med stöd av 2 § LVU ska 

upphöra senast när den unge fyller 18 år. 

Vård som har beslutats med stöd av 3 § LVU ska 

upphör senast när den unge fyller 21 år. 

Beslut om regelbunden kontakt med en särskilt 

utsedd kontaktperson som socialnämnden utsett, 

eller att den unge ska delta i behandling i öppna 

former inom socialtjänsten. 

22 § LVU Socialnämnden  

Prövning av om beslut om insats enligt 22 § 

LVU ska upphöra att gälla. 

22 § 3 st. LVU Socialnämnden Omprövningen är ett beslut och kan överklagas med 

förvaltningsbesvär.  

Ansökan hos förvaltningsrätt om flyttningsförbud 24 § LVU Socialnämnden  

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 

behövs. 

26 §. LVU Socialnämnden  Socialnämnden ska minst en gång var tredje månad 

överväga om ett flyttningsförbud fortfarande behövs. 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st. LVU Socialnämnden Detta beslut kan fattas om det är sannolikt att ett 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900052.HTM#P2#P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900052.HTM#P3#P3
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flyttningsförbud behövs, och rättens beslut om 

flyttningsförbud inte kan avvaktas  

Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 

27 § LVU ska upphöra 

30 § 2 st. LVU Socialnämnden Om Socialnämndens sammanträde inte kan avvaktas 

kan beslutet delegeras till ordförande eller annan 

förordnad ledamot, så kallad ”kompletterande 

beslutanderätt” Beslutet ska anmälas vid nämndens 

nästa sammanträde. 

Beslut om den unges umgänge med vårdnads-

havare eller förälder, efter beslut om flyttnings-

förbud. 

31 § LVU Socialnämnden  

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

vård (placering/omplacering) i hem för vård eller 

boende  

4 kap. 1 § SoL 

6 kap 1 § SoL 

Socialnämnden  

Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 § LVU Enhetschef Barn och ungdom  

Beslut rörande den unges personliga förhållanden 

i den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 

och 2 st. LVU 

11 § 4 st. LVU§ Socialsekreterare 

Barn och ungdom 

Till exempel kortare vistelse utom familjehemmet 

eller hemmet för vård eller boende.  

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare 

samt plats för läkarundersökning 

32 § 1 st. LVU Socialsekreterare 

Barn och ungdom 

Personal vid socialjour 

 

 

Framställan om efterlysning till polismyndighet i 

de fall en ungdom är omhändertagen enligt LVU 

och avvikit från pågående vård samt beslut om 

vilken åtgärd som ska vidtagas när ungdomen 

anträffas. 

Efterlysningskungörelsen 

6 och 7 §§ 

Socialsekreterare 

Barn och ungdom 

Personal vid socialjour 

 

 

Underställan om beslut enligt LVU 7 § LVU Enhetschef Barn och ungdom  

9. Ekonomiskt bistånd  

Beslut om att inleda utredning ekonomiskt 

bistånd 

11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

 

Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd enligt 

riksnorm och beslut om ekonomiskt bistånd för 

livsföring i övrigt, inom kommunens riktlinjer. 

 – hyresskulder upp t o m 3 månader 

4 kap 1,3 § SoL Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

 

Enhetschef ekonomiskt bistånd 

Se kommunens riktlinjer 
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 – övrigt bistånd utanför riktlinjerna upp till 

 25 000 kr 

Beslut med villkor om praktik eller kompetens-

höjande åtgärd 

4 kap. 4 § SoL. Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

Se kommunens riktlinjer 

Beslut om att vägra eller nedsätta fortsatt 

försörjningsstöd 

4 kap. 5 § SoL Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

Se kommunens riktlinjer 

Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 

medel 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

Se kommunens riktlinjer 

Beslut om bistånd i form av vandrarhem 4 kap 1 § SoL Enhetschef ekonomiskt bistånd  

Beslut om matpengar över riksnorm. 4 kap 1,2 §§ SoL Enhetschef ekonomiskt bistånd  

Beslut om försörjningsstöd upp till tre månader i 

samband med sökandes flytt till annan kommun.  

4 kap 1 § SoL Enhetschef ekonomiskt bistånd  

Dödsboanmälan 20 kap. 8 a ÄB Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

 

Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 § begravningslagen Enhetschef ekonomiskt bistånd  

Bistånd utöver vad som följer av 4 kap 1§ om 

det finns skäl för det  

4 kap 2 § SoL Socialnämndens ordförande eller 

annan förordnad ledamot 

Till exempel avvärja en akut situation kring 

vräkning av barnfamilj 

Beslut om ekonomiskt bistånd till 

begravningskostnader och utgifter i omedelbar 

anslutning till dödsfallet 

4 Kap 2 § SoL Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

 

 

Se kommunens riktlinjer 

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd. 

Underrättelse till försäkringskassa att nämnden 

ska uppbära ersättning. 

9 kap 1 och 2 §§ Socialsekreterare ekonomiskt 

bistånd 

 

Se kommunens riktlinjer.  

Skuldsanering  4 kap 2 §  SoL Socialnämnden  

Beslut om polisanmälan angående brott mot 

den egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, 

avgifter, m.m.) 

12 kap. 10 § SoL och 10 kap. 

2 § Sekr.L 

Socialnämnden   

10. Vård och stöd vuxna 

Beslut om att inleda utredning (vuxna) 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare, missbruk  

Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 

inledd utredning ska läggas ned (vuxna) 

11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare, missbruk   

Beslut om öppenvårdsinsatser i egen kommun. 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare, missbruk  



 

 DELEGATIONSFÖRTECKNING 17 

 Datum Vår beteckning 

 2017-08-21 SN 2016/00012 nr 30619 

    

Beslut Lagrum Delegat Anmärkning 

 

Beslut om upphörande av bistånd i form av vård 

i hem för vård eller boende eller i familjehem. 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare, missbruk  

Beslut om ersättning för missbruksvård i form av 

plats i hem för vård eller boende eller i 

familjehem (vuxna) 

8 kap. 1 § 1 st. SoL och SoF Socialsekreterare, missbruk Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär 

medför inte kostnadsansvar för den enskilde 

vårdtagaren. Kommunen får dock ta ut ersättning 

för uppehället. Se aktuella föreskrifter. 

Beslut om köp av plats eller annan öppenvårds 

insats i annan kommun eller hos annan vård-

givare. 

4 kap 1 § SoL Avdelningschef  

Beslut om bistånd i form av sociala boenden och 

sociala jourboenden 

Kontraktsskrivning mellan kommunen och den 

enskilde 

4 kap. 1 § SoL Avdelningschef 

Avdelningen för stöd till vuxna 

 

Biståndet kan endast ges till personer över 18 år.  

11. Stöd våld i nära relationer 

Beslut om att inleda utredning 

(vuxna) 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

Avdelningen för stöd till vuxna 

 

Beslut om öppenvårdsinsatser i egen kommun 

(vuxna) 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

Avdelningen för stöd till vuxna 

 

Beslut om bistånd i form av skyddat boende 

(vuxna) 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

Avdelningen för stöd till vuxna 

 

12. Vård enligt LVM 

Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård 

enligt LVM 

11 § LVM Socialnämnden  

Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

13 § LVM Socialnämnden Beslutet kan delegeras till Socialnämndens ord-

förande eller annan förordnad ledamot om 

Socialnämndens sammanträde inte kan inväntas. 

Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. 

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM Enhetschef missbruk  

Beslut om att inleda utredning om skäl för 

tvångsvård  

7 § LVM Enhetschef missbruk  

Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 

påbörjad utredning ska läggas ned alternativt 

7 § LVM Enhetschef missbruk  
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övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare 

för undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare missbruk  

Beslut om att begära polishandräckning för att 

föra en missbrukare till läkarundersökning 

- Beslut om att återta polishandräckning 

45 § p.1 LVM 

 

45 § p. 1 LVM 

Enhetschef missbruk  

 

Enhetschef missbruk 

Ska användas restriktivt och gärna i samråd med 

Socialnämndens ordförande. 

Beslut om att begära polishandräckning för 

inställelse vid vårdinstitution 

45 § p. 2 LVM Enhetschef missbruk  Ska användas restriktivt och gärna i samråd med 

Socialnämndens ordförande. 

13. Övrigt 

Ansökan om utvecklingsmedel eller statsbidrag.  Utvecklingsledare / Avdelnings-

chef 

När godkännande av Socialnämnden erfordras ska 

ansökan föregås av beslut av Socialnämnden.  

Tecknande av samverkansavtal med kommuner, 

landsting och statliga myndigheter. 

 Förvaltningschef Om överenskommelsen så anger ska Socialnämndens 

ordförande teckna samverkansavtalet. 

Beslut om att ersätta enskild person för egen-

domsskada vid myndighetsutövning som föror-

sakats av personal upp till ett belopp av 10 000 kr 

3 kap. 2 § skadeståndslagen Förvaltningschef  

Yttrande i körkortsärenden 3 kap. 8 § och 5 kap. 2 § 

körkorts-förordningen 

Socialsekreterare Barn och ungdom 

Socialsekreterare missbruk 

 

Yttrande i ärenden om förordnande av god man 

eller förvaltare för någon som fyllt 16 år 

11 kap. 16 § 2 st. FB Enhetschef Barn och ungdom  

Avge yttrande till överförmyndarnämnden 11 kap 16 § FB Socialsekreterare, 

Barn och ungdom samt Vuxen 

 

Beslut om framställning om överflyttning av 

ärende till annan kommun 

2a kap 10-11 §§  SoL Avdelningschef  

Beslut i fråga om mottagande av ärende från 

annan kommun 

2a kap 10 §  SoL Avdelningschef  

Beslut om anmälan till överförmyndaren om 

behov av god man/förvaltare 

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare, 

Barn och ungdom samt Vuxen 

 

Beslut om anmälan till överförmyndaren om 

att behov av god man/förvaltare inte längre 

föreligger 

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare, 

Barn och ungdom samt Vuxen 

 

Beslut om hyresgaranti  förordning (2007:623) om 

statligt bidrag för kommunala 

hyresgarantier 

Avdelningschef 

Avdelningen för stöd till vuxna 

Beslut utgår ifrån Riktlinjer för kommunal 

hyresgaranti i Håbo kommun.  
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----slut---- 
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Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 
 
charlotta.carlsson@habo.se 

 

Information från förvaltningen år 2017 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden tackar för informationen.    

 

Sammanfattning 

-    

__________    
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Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Charlotta Bjälkebring-Carlsson, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 
 
charlotta.carlsson@habo.se 

 

Redovisning av anmälningsärenden, domar och 
delegationsbeslut år 2017 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden noterar till protokollet att anmälningsärenden, domar 

och delegationsbeslut är redovisade.    

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut från treserva avseende individ, familjeomsorg/familjerätt 

och flykting. 

 

Beslutsunderlag 

– Delegationsbeslut IVO/familjerätt, treserva 2017-08-04 till 2017-08-28. 

– Delegationsbeslut flykting, treserva 2017-08-04 till 2017-08-28. 

 

__________ 

    

 


