
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 

Datum 2017-10-19 

Tid 08:15-14-45   paus 12:00-13:00 

Plats Kommunhuset, Stollen 
Närvarande Se sidan 2 

Justerare Ziita Eriksson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 
Justerade paragrafer 107 -- 121 

Sekreterare 

 

 Ulrika Tysk 

Ordförande 

 

 Kenneth Axling 

Justerare 

 

 Ziita Eriksson (M) 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-10-19 

Justerade paragrafer 107 -- 121121 

Datum då anslaget sätt upp 2017-10-24 

Datum då anslaget tas ned 2017-11-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 

Underskrift 

 

 Ulrika Tysk 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (20) 
Socialnämnden 
2017-10-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Ledamot 
Närvaro 

Kommentarer 
Ja Nej 

Kenneth Axling (S) X   

Carina Halfvars (V) X   

Ziita Eriksson (M) X   

Remzija Kolasinac (S) X   

Benny Eriksson (S) X   

Anne Persson (HOP) X   

Torbjörn Nordström (L) X   

Eva Henning (S)  X Simon Ridderström (V) 

Ioan Paris (SD) X   

 

Ersättare 
Närvaro 

Ersätter ledamot 
Ja Nej 

Hayat Karimi (S)  X  

Olivia Drugge-Wikman (V) X   

Irene Johnsson (C) X   

Anette Björk (S) X   

Tomas Fröjd (S) X   

Robert Persson (HOP)  X  

Kent Olsson (FHT)  X  

Simon Ridderström (V) X   

Lennart Johansson ( - )  X  

 

Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar 

Susanne Holmgren Socialchef 

Inger Söderberg med via telefon Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS § 110 

Stefan Carlehäll Verksamhetschef AMI § 111, § 120 

Anna Mattsson Enhetschef Arbetsmarknad § 111 

Kenneth Grönlund Verksamhetschef, LSS/ Psykiatri  § 120 

Pernilla Neuman Chef Individ och familjeomsorgen § 116, §120 

Anita Svensson Äldreomsorgschef § 120 

Sara Karlsson  Ekonom 

Ulrika Tysk Nämndsekreterare 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (20) 
Socialnämnden 
2017-10-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 107.Val av justerare....................................................................................... 4 

§ 108.Godkännande av dagordningen .............................................................. 4 

§ 109.Information från kommunens fackliga samverkansgrupp ........................ 4 

§ 110.Lex Maria ............................................................................................... 5 

§ 111.Information från  Arbetsmarknad- och integration (AMI) ........................ 7 

§ 112.Ej verkställda beslut Kvartal 3 2017 ......................................................... 8 

§ 113.Rapporter ............................................................................................... 9 

§ 114.Rapportering av meddelanden .............................................................. 10 

§ 115.Rapportering av delegationsbeslut ........................................................ 11 

§ 116.Information från IFO-chef ..................................................................... 12 

§ 117. Delårsrapport augusti 2017 .................................................................. 13 

§ 118.Ansökan om serveringstillstånd - Grillköket .......................................... 15 

§ 119.Ansökan om serveringstillstånd - Golfrestaurangen ............................... 17 

§ 120. Budget ................................................................................................. 19 

§ 121. Svar på enkät från KPMG……………………………………………………………………..20 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (20) 
Socialnämnden 
2017-10-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 107.Val av justerare 

Ärende 

Socialnämnden beslutar jämte ordförande justera dagens protokoll utses Ziita Eriksson (M) 

  

§ 108.Godkännande av dagordningen 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
Tillägg till dagordningen 
 
Svar på enkät från K PMG om Grundläggande granskning 2017 av Socialnämnden  
 
 
att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg 
 
  

§ 109.Information från kommunens fackliga samverkansgrupp 

Ärende 

MBL- information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum torsdagen den 5 
oktober med Kommunal och VISION. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen 
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Dnr 2017/96 

§ 110.Lex Maria 

Ärende 

Händelsebeskrivning: Hen inskriven i hemsjukvården på grund av behov av hjälp med 
läkemedelsförsörjningen. Brukaren har vid ett flertal tillfällen uttryckt livsleda och sagt att 
hen har för avsikt att ta sitt liv. Demensutredning inledd, men hen ville inte medverka. 
Brukaren ordineras stämningshöjande läkemedel vilket utvärderas med god effekt.  
God man ansökan gjord av biståndshandläggarna. Beslut om god man kom till 
biståndshandläggarna, ingen information till hemsjukvården om beslutet. Hen hittades 
avliden i sitt garage, begått självmord.  
 
Åtgärder kopplade till bakomliggande orsaker: 
Bakomliggande orsaker - brister i kommunikation och information: 
Att biståndshandläggarna ansökt om god man och fått besked om att god man är utsedd 
framkom inte till den legitimerade personalen. Det behövs rutiner för intern samverkan för 
att få en förbättrad kommunikation mellan yrkesgrupper. 
Bakomliggande orsaker – brist på rutin: 
Saknas rutin för suicidprevention. 
 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som avslutar ärendet och inte kommer 
att vidta några ytterligare åtgärder. 
Skälen för beslutet - IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och 
anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en  
allvarlig vårdskada. Denna skyldighet framgår av 3 kap. 3 och 5 §§ 
patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. 
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. 
Vårdgivaren planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande 
Inträffar igen. Därmed har vårdgivaren uppfyllt kraven i 3 kap. 2 § PSL 
och 6 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS2005:28) om 
anmälningsskyldighet enligt lex Maria. 
 
Inger informerar vidare om tidigare Lex Maria anmälningar och uppföljning av IVO 
som har gjordes i början av oktober. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Inger Söderberg 2017-09-22  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen 
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Expedieras 
Inger Söderberg 
Akten 
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§ 111.Information från  Arbetsmarknad- och integration (AMI) 

Ärende 

Verksamhetschef Stefan Carlehäll och Enhetschef Arbetsmarknad Anna Mattsson 
presenterar AMIs verksamhet. 
 
Stefan Carlehäll verksamhetschef informerar och berättar om olika projekt som AMI 
samverkar i. 
 
Anna Mattson enhetschef arbetsmarknad berättar om kostnader och kostnadsfördelningar 
i verksamheten. 
 
Stefan Carlehäll berättar lite bakgrund om integrations verksamheten. Anna och Stefan 
berättar vidare om vilka insatser som har startats inom integrationen för att ge de 
nyanlända en bra start att komma in i samhället. 

 

 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 
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Dnr 2017/33 

§ 112.Ej verkställda beslut Kvartal 3 2017 

Ärende 

Kommunen har skyldighet att till inspektionen för vård och omsorg och kommunens 
revisorer rapportera kvartalsvis, ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som ej 
verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en 
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
 
Statistikrapport ska även lämnas till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Rapport kvartal 3, 2017 
Muntlig information från socialchef Susanne Holmgren 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporten och lämna den till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer  
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Akten 
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (20) 
Socialnämnden 
2017-10-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

  

§ 113.Rapporter 

 Torbjörn Nordstöm (L) informerar om öppenvåden gällande missbruk i kommunen, 

i dagsläget finns det möjlighet att få insatser i form av följande åtgärder: 

 5 samtal 

 Öppenvården 2-3 behandlingar 

 16 timmar i veckan 
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Dnr 2017/1002 

§ 114.Rapportering av meddelanden 

Ärende 

 
 Löpnr Ärende Avsändare/Mottagare Reg.datum 

360/2017 Budgetproposition 2018 
och 
höständringsbudgeten 
för år 2017 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

2017-09-22 

22/2017 Utjämning av LSS-
kostnader mellan 
kommuner, utjämning 
året 2018, preliminärt 
utfall 

Statistiska Centralbyrån 
(SCB) 

2017-09-28 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Ulrika Tysk 2017-09-26 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna 
 
 
Expedieras 
Akten 
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Dnr 2017/1001 

§ 115.Rapportering av delegationsbeslut 

Ärende 

Utskottet för individärenden                                      Protokoll 2017-09-20 
                                                                                         Protokoll 2017-10-11 
 
 
Individ- och familjeomsorgen 
 
Äldreomsorgen                                                              September 2017 
                                                                                          Hemstjänsten, SoL, särskilt 
                                                                                          Boende, SoL 
                                                                                          Dagverksamhet SoL, 
                                                                                          Korttidsvistelse SoL, 
                                                                                          Avgiftsbeslut SoL, 
                                                                                          Trygghetslarm SoL, 
 
LSS/Psykiatrin                                                                 September 2017 
                                                                                          Korttidsvistelse, personlig 
                                                                                          Assistans, boende 
                                                                                          Ledsagarservice, LSS 
 
Ordförandets tjänstgöringsrapport september 2017 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterade Ulrika Tysk 2017-09-26 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbeslutet till handlingarna 
 
Expedieras 
Akten 
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§ 116.Information från IFO-chef 

Ärende 

Individ- och familjeomsorgs chef Pernilla Neuman informerar om läget på IFO. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen  
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (20) 
Socialnämnden 
2017-10-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2017/97 

§ 117. Delårsrapport augusti 2017 

Ärende 

Nämnderna ansvarar för sitt uppdrag inom angivna ekonomiska ramar och fastställda mål. 
Uppföljningar under året ska utgöra kontroller så att verksamheten bedrivs inom 
budgetramarna och i annat fall vara en signal för att vidta åtgärder. Efter augusti månad ska 
nämnderna redovisa måluppfyllelse och ett prognostiserat ekonomiskt resultat vid årets 
slut. Uppföljningen ska innehålla analys av verksamheten, förslag på handlingsplan/åtgärder 
som föranleds av uppföljningen samt en redogörelse om hur det har gått med tidigare 
åtgärder. Uppföljningen innehåller även en beskrivning av väsentliga händelser under 
perioden, en redovisning av måluppfyllelsen av de beslutade nämndmålen samt en 
framtidsbedömning. 
Bedömningen i dagsläget är att Socialnämnden går mot ett underskott på helår på 22,4 mkr. 
Underskottet beror bland annat på det ospecificerade sparkravet som vi gick in 2017 med 
på 5,2 mkr. Utöver det ospecificerade sparkravet så beräknas Äldreomsorgen gå över 
budget med 1,8 mkr, detta beror på en extern placering samt heltidsprojektet. LSS beräknas 
gå över budget med 8 mkr, detta beror på ett obudgeterat ungdomsboende samt nya 
ärenden. Inom individ och familjeomsorgen med ensamkommande inräknat beräknas man 
gå med ett underskott på 7,5 mkr. detta beror till stor del av minskad ersättningsnivå från 
Migrationsverket. I prognosen så beräknar man att Arbetsmarknad och integration ska hålla 
årsbudgeten. Inom HSL beräknar man gå med ett underskott på 2,1 mkr. Detta beror på en 
obudgeterad verksamhet samt personalkostnader.  
 
Åtgärder för att minska underskotten görs kontinuerligt ute på enheterna. Enheterna följer 
kontinuerligt utfallet och budget för att tidigare kunna sätta in åtgärder. Enheterna arbetar 
med ständig översyn av personalbehovet, arbete pågår även med företaget Alamanco för 
att "bemanna rätt" och på så sätt minska kostnaderna. 
Man arbetar med att i tidigt skede gör rehabiliteringsplaner för de sjukskrivna, för att få de 
tillbaka i arbetet så snabbt som möjligt och därmed minska sjuklönekostnaderna. Arbetet 
med att vara sina egna vikarier fortgår. Rekrytering av utbildad personal pågår för att 
undvika att betala ut fyllnadstid samt övertid till ordinarie personal.   
 
Myndigheter som Arbetsförmedlingen, Migrationsverkets och Försäkringskassan påverkar 
våra verksamheter på grund av deras ständiga förändliga regelsystem. 
 
 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport augusti 2017 
Tjänsteskrivelse, ekonom Sara Karlsson 2017-10-04 
Muntlig information från ekonom Sara Karlsson 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar  
 
att godkänna delårsuppföljningen per 31 augusti 2017 och överlämna den till 
kommunstyrelsen 
 
Expedieras 
Sara Karlsson 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Dnr 2017/89 

§ 118.Ansökan om serveringstillstånd - Grillköket 

Ärende 

Saken: Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin och andra 
             jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Grillköket med serveringstid kl 
             15:00 - 22:00.  Ansökan avser även uteservering. 
 
Sökanden har drivit Grillköket en längre tid och rörelsen är väl etablerad som 
lunchrestaurang. Han vill nu också ha möjlighet att servera starköl, vin och andra 
jästa alkoholdrycker på eftermiddagar och kvällar. 
 
Sökanden har avlagt godkänt kunskapsprov i alkohollagen. Denna lags 
kunskapskrav är därmed uppfyllt. 
 
Sökanden avser att driva verksamheten som hittills. Det finns en varierad meny 
som uppfyller alkohollagens krav. Ingen nöjes verksamhet planeras. 
 
Sökandebolaget disponerar serveringsstället genom hyresavtal. 
 
En rimlig resultat budget har redovisats. 
 
Polismyndigheten har inget att erinra vad avser personlig lämplighet och har 
heller inga invändningar i övrigt. 
 
Räddningstjänsten bedömer lokalen vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt 
under förutsättning att köket avskiljs från serveringslokalen med dörrar som skall 
hållas stängda. Det bedömes som rimligt att högst 40 personer samtidigt får 
vistas i restaurangen, 24 personer i det bakrerummet samt 16 på 
uteserveringen. I övrigt har man inga erinringar. 
 
Av Skattemyndighetens yttrande framgår att sökanden erhålliten 
betalningsanmaning under 2016. Han har inte restförts för skatteskulder. Inte 
heller i övrigt finns något att anmärka på. 
 
Kronofogdemyndigheten anför att sökanden saknar kända skulder. Ingen 
historik. 
 
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd anför att serveringsstället är 
registrerat som Iivsmedelslokal och har i övrigt inget att erinra. 
 
Sökandebolaget uppfyller därmed de grundläggande lämplighetskraven i 8 kap 
12 och 15§§ alkohollagen (2010:1622). 
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Vad Skatteverket uppgivit föranleder ingen annan bedömning. 
 
Det återstår därefter att enligt 8 kap 17 § samma lag pröva huruvida alkoholservering, 
på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl, kan 
befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk 
för människors hälsa. 
 
Här kan konstateras att serveringsstället avser att bedriva alkoholservering 
endast på eftermiddagar och tidiga kvällar. Risken för störningar och olägenheter 
bedöms vara mycket liten. 
 
Räddningstjänstens rekommendation om begränsning av antalet gäster bör 
infogas som villkor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, alkoholhandläggare Torsten Ahlén 2017-10-10 
Muntlig information från alkoholhandläggare Torsten Ahlén 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att bifalla ansökan med den inskränkningen att följande villkor fogas till 
tillståndet: 
 
att högst 40 personerfår samtidigt vistas i restaurangen, högst 24 i det bakre 
rummet och högst 16 på uteserveringen. 
 
Paragrafen omedelbarts justeras  
 
Expedieras 
Torsten Ahlén 
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Dnr 2017/90 

§ 119.Ansökan om serveringstillstånd - Golfrestaurangen 

Ärende 

Saken: Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alla slag av alkoholdrycker 
             till allmänheten vid Golfrestaurangen med serveringstid kl 11:00 -24:00.  
             Ansökan avser även uteservering. 
 
Sökanden har drivit Grillköket en längre tid och söker nu serveringstillstånd för 
Golfrestaurangen i Långnäs. 
 
Sökanden arrenderar anläggningen av Hofors Golfklubb. Inventarier och 
utrustning ingår i arrendet. Ingen arrende avgift erläggs. Sökanden behöver 
således inte bära några initiala kostnader. 
 
Verksamhetens inriktning är att tillhandahålla mat och dryck till 
klubbmedlemmar, gästande golfspelare och andra besökande. En meny som 
uppfyller alkohollagens krav på allsidighet har presenterats. 
 
Sökanden har avlagt godkänt kunskapsprov i alkohollagen. Denna lags 
kunskapskrav är därmed uppfyllt. 
 
Polismyndigheten har inget att erinra vad avser personlig lämplighet och har 
heller inga invändningar i övrigt. 
 
Räddningstjänsten bedömer lokalen vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. 
Det bedömes som rimligt att högst 100 personer samtidigt får vistas i 
restaurangen och 50 på uteserveringen. I övrigt har man inga erinringar. 
 
Av Skattemyndighetens yttrande framgår att sökanden erhållit en 
betalningsanmaning under 2016. Han har inte restförts för skatteskulder. Inte 
heller i övrigt finns något att anmärka på. 
 
Kronofogdemyndigheten anför att sökanden saknar kända skulder. Ingen 
historik. 
 
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd anför att serveringsstället är 
registrerat som Iivsmedelslokal och har i övrigt inget att erinra. 
 
Sökandebolaget uppfyller därmed de grundläggande lämplighetskraven i 8 kap 
12 och 15 §§ alkohollagen (2010:1622). Vad Skatteverket uppgivit föranleder 
ingen annan bedömning. 
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Det återstår därefter att enligt 8 kap 17 § samma lag pröva huruvida alkoholservering, 
på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl, kan 
befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk 
för människors hälsa. 
 
Här kan konstateras att serveringsstället funnits under många år utan att 
anmärkningar förekommit. Risken för störningar och olägenheter bedömes vara 
liten. Dock bör serveringstiden utomhus begränsas av hänsyn till närboende. 
Vidare bör räddningstjänstens rekommendation om begränsning av antalet 
gäster infogas som villkor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, alkoholhandläggare Torsten Ahlén 2017-10-10 
Muntlig information från alkoholhandläggare Torsten Ahlén 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  
 
att bifalla ansökan med den inskränkningen att följande villkor fogas till 
tillståndet: 
 
att högst 100 personer får samtidigt vistas i restaurangen och högst 50 på 
uteserveringen. 
 
att uteserveringen skall vara stängd och utrymd senast kl 23:00 fredagar och 
lördagar samt senast kl 22:00 övriga dagar. 
 
Paragrafen omedelbart justeras 
 
Expedieras 
Torsten Ahlén 
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Dnr 2017/97 

§ 120. Budget 

Ärende 

Information från arbetsgruppen samt material och presentation av verksamheterna 

 Presentation av verksamheterna 

 Arbetsgruppensmaterial 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 
 
 
Expedieras 
Akten 
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Dnr 2017/102 

 
§ 121. Svar på enkät från KPMG 
 
Enligt kommunallagen ska all verksamhet granskas årligen och God revisionssed från 
Sveriges kommuner och landsting ger viss vägledning i hur granskningen ska anpassas. God 
revisionssed anger vad som bör ingå som övergripande frågeställningar i en grundläggande 
granskning. Enligt God revisionssed förväntas nämnder och styrelse ha: ”tolkat mål och 
uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som styrsignaler till 
verksamheten, gjort en egen riskanalys, uppföljning och rapportering av verksamhetens 
resultat samt beslut om åtgärder vid avvikelser, ekonomistyrning samt ekonomisk 
uppföljning å rapportering, ett systematiskt arbete med sin interna kontroll samt tydliga 
beslutsunderlag och protokoll.” 

På dagens sammaträde besvarades enkäten gemensamt av ledamöter i Socialnämnden och 
lämnades in till KPMG. 

Beslutsunderlag 
KPMGs enkät 2017 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att gemensamt besvara enkäten och lämna den vidare till KPMG 

Expedieras 
Akten 

KPMG 


