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Sekreterare   
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Justerare   
 Charlie Ahlholm 
 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdesdatum 2021-08-26 
Justerade paragrafer §§ 75-85 
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Närvarolista  
Ledamöter Kommentar 
Kenneth Axling (S), Ordförande  
Arne Evertsson (L), 1:e vice ordförande  
Ziita Eriksson (M), 2:e vice ordförande  
Tomas Fröjd (S)  
Irene Johnsson (C)  
Carina Halfvars (V)  
Gry Sjöberg (HOP)  
Charlie Ahlholm (SD)*  
*Närvarade på distans via länk 
 
Tjänstgörande ersättare Ersätter Kommentar 
Remzija Kolasinac (S) Anette Björk  
 
 
Övriga Kommentar 
Susanne Holmgren, socialchef  
Pernilla Neuman, chef för AMI och LSS/psykiatri §§ 77, 82 
Cissi Hedwall, chef för äldreomsorg samt HSL/kvalitét § 77 
Sara Karlsson, ekonom  
Jesper Öberg, Sekreterare  
Ylva Lindahl Hennel, Agenda Advokatbyrå § 82 
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Dnr  

§ 75 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående 
ändringar: 

• punkt 9. Information om stödsamtal/familjestöd utgår. 
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Dnr 4863 

§ 76 Information från nämndens fackliga samverkan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Samverkan har genomförts med företrädare för fackliga organisationer. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens samverkansprotokoll 2021-08-16 

Skickas till 
Akten  
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§ 77 Läget i verksamheterna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Cissi Hedwall informerar om läget i kommunens boenden och i 
hemtjänsten. Det har varit lugnt i verksamheterna i sommar bortsett från 
vissa svårigheter med vikarier. i övrigt har en av enhetscheferna inom 
hemtjänsten sagt upp sig under sommaren och det råder fortsatt 
intagningsstopp på för boendeplatser på Hantverkarn september ut, vilket 
också kan komma att förlängas. 

Vad gäller Covid-19 finns just nu inga misstänkta eller bekräftade fall inom 
verksamheterna.  Personalens restriktioner i arbetet gäller fortfarande, men 
nu använder man endast munskydd vid närkontakt med de boende och 
vårdtagare. Det finns inga besöksrestriktioner för anhöriga men besökare 
får ännu inte vara i de gemensamma utrymmena på boendena och man 
anordnar istället besöksrum precis som tidigare. Verksamheterna har börjat 
kunna återgå till det normala men med fortsatt stor försiktighet. I övrigt har 
den tillfälliga dagverksamheten på Hantverkarn blivit väldigt populär bland 
de äldre.  

Pernilla Neuman rapporterar om situationen inom AMI efter branden i 
växthuset. Deltagarna på växthuset hjälper just nu HoforsHus med 
renhållning och rensning av växtlighet utomhus längs vägkanter, trottoarer, 
fastigheter etc. Detta är en akut lösning för att de inte ska vara utan 
sysselsättning om dagarna. Försäkringsbolaget Länsförsäkringar har flaggat 
för att det kan bli svårt att få tag i entreprenörer till att återuppbygga 
växthuset, eftersom de byggare som de anlitar har fullt upp på grund av de 
skador som förra veckans översvämningar har orsakat. Just nu finns inget 
tydligt besked om när återuppbyggnaden kan påbörjas, men diskussionerna 
fortsätter med försäkringsbolaget.  

Det är nu bekräftat att branden började i soprummet utanför växthuset. 
Växthuset i sig är inte så skadat, men om man river trädelen kommer det 
inte gå att hålla värmen under vintern, vilket omöjliggör fortsatt 
verksamhet. Dessutom låg ventilationsanläggningen i den del som brunnit 
och det krävs specifik kompetens för att bygga upp den på nytt. Byggherren 
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som ansvarade för växthusets uppförande ska komma och utvärdera 
skadorna. Fokus framöver kommer att ligga på att hitta sysselsättningar åt 
de deltagare som var med i växthusets verksamhet och man måste titta 
brett och söka nya partners i det lokala näringslivet. Nämnden önskar 
kontinuerlig återkoppling angående detta under hösten.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Cissi Hedwall, chef för äldreomsorg samt 
HSL/kvalitét samt Pernilla Neuman, chef för AMI och LSS/psykiatri. 
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Dnr 2021-00035 

§ 78 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att  

• anta föreslagna revideringar av kommunens riktlinjer för 
serveringstillstånd med nedanstående tillägg, 

• ge socialchefen i uppdrag att ta fram riktlinjer för Individ- och 
Familjeomsorgens vad gäller deras roll i att bedöma potentiella 
olägenheter vid ansökningar om utökad serveringstid. 

Ärende 
I och med länsstyrelsens granskning av kommunens riktlinjer för 
serveringstillstånd uppmärksammades att ett tillägg i alkohollagen, som 
gäller benämningen alkoholliknande produkter, saknades. Riktlinjerna har 
nu reviderats i enlighet med detta och benämningen alkoholliknande 
produkter har lagts till genomgående i styrdokumentet.  

Socialnämnden gör följande tillägg i dokumentet: 

• en innehållsförteckning läggs till 

• På sidan 9, andra stycket: På uteserveringar gäller normalt 
serveringstid söndag till torsdag som avslutas senast klockan 23:00 
och på fredagar, lördagar samt helgdagsafton klockan 24:00. 

• På sidan 9, femte stycket: Vid underhållning kvällstid på en 
restaurang, skall kommunen alltid överväga vid tillståndsgivning, att 
två vakter med polismans befogenheter skall tjänstgöra på 
restaurangen från klockan 21.00 fram tills att restaurangen stängts 
och utrymts. Dock längst till klockan 01.30 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Torbjörn Nordström, 2021-08-16 

Förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd 

Skickas till 
Susanne Holmgren 
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Torbjörn Nordström 
Akten  
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Dnr 2021-00039 

§ 79 Tillsynsplan avseende tillsynsverksamhet enligt 
alkohollagen för 2021 och 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förslag till tillsynsplan avseende 
tillsynsverksamhet enligt alkohollagen för 2021 och 2022. 

Ärende 
Enligt 9 kapitlet 2 § tredje stycket alkohollagen (2010:1622) skall varje 
kommun upprätta en plan för tillsynsverksamhet enligt denna lag och 
lämna denna till Länsstyrelsen. 

Utöver de insatser som beskrivs i förslaget bedrivs tillsyn i form av 
information och rådgivning. Bland annat genom kurser i Ansvarsfull 
alkoholhantering i samverkan med övriga kommuner i Gästrikland. Vidare 
sker tillsyn genom inhämtande av upplysningar från andra myndigheter, 
främst polismyndigheten och skatteverket. 

Tillsynen över serveringsställen är uppdelade på tidig kvällstid och sen 
kvällstid. Tillsynen på tidig kvällstid inriktar sig på de serveringsställen som 
stänger redan vid 20-21-tiden, medan den senare tillsynen sker kring 
midnatt. 

Vid varje tillsyn observeras ordning, berusningsnivå, gästernas ålder, 
närvaro av ägare eller serveringsansvarig, utrymningsvägar, personalliggare 
och kassarutiner. När det är nödvändigt genomförs tillsyn tillsammans med 
polis, skattemyndigheten eller räddningstjänsten. 

Tillsyner av butiker som säljer folköl sker på dagtid och är inriktade på att 
kontrollera egentillsynsprogram, rutiner för ålderskontroll, att reklamen är 
återhållsam samt att dekaler om 18-års åldersgräns finns uppsatta på synlig 
plats. 

Alla tillsynstillfällen avslutas med en dialog med ägare eller 
serveringsansvarig om iakttagelser som gjorts, varvid de även har möjlighet 
att ställa frågor. 

Förslaget till tillsynsplan är indelad i kvartal. Därmed kan planering göras för 
en längre tidsperiod i ett så kallat årshjul, vilket möjliggör ökat fokus på 
större evenemang. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Torbjörn Nordström, 2021-08-18 

Tillsynsplan avseende tillsynsverksamhet enligt alkohollagen för 2021 och 
2022 

Skickas till 
Torbjörn Nordström 
Akten  
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Dnr 4857 

§ 80 Information om budget 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Sara Karlsson informerar om det pågående budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Sara Karlsson, ekonom 
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Dnr 2021-00030 

§ 81 Yttrande över motion om drogfri skolavslutning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det 
till kommunstyrelsen. 

Ärende 
Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har lagt fram en motion 
om att kommunen bör återinföra de drogfria skolavslutningarna för 
högstadiet. Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över 
motionen.  

Yttrande 
Socialnämnden ser positivt på förslaget och förespråkar att motionen antas. 
Det är viktigt att fokus ligger på förebyggande arbete för att skjuta upp 
ungdomars alkoholdebut. För att ett sådant arrangemang ska vara lyckat 
måste det dock locka eleverna tillräckligt mycket för att de inte ska välja 
privata fester. Det är också viktigt att det förebyggande arbetet med att 
minska alkoholkonsumtionen fortsätter senare på kvällen efter att 
arrangemanget är slut.  

Socialnämnden anser det viktigt att kommunstyrelsen funderar noga över 
hur arrangemanget ska läggas rent organisatoriskt i kommunen. Det finns 
mycket att vinna på att flera verksamheter, med insyn och erfarenhet i 
skolungdomarnas vardag och intressen, får möjlighet att samarbeta och 
dela på ansvaret för arrangemanget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Susanne Holmgren, 2021-08-17 
Motion om drogfri skolavslutning 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2021-00012 

§ 82 Information inför nämndens yttrande över 
revisionens granskning av ej verkställda 
boendebeslut enligt LSS 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Pernilla Neuman, chef för AMI och LSS/psykiatri samt Ylva Lindahl Hennel, 
Agenda Advokatbyrå beskriver ärendegången kring flytten av Mira och 
revisonens granskning fram till nu. Inför sammanträdet har nämnden också 
fått ta del av ett utkast till ett yttrande över revisionens granskning. 
Nämnden hade ett extra insatt möte i juli där granskningen diskuterades 
och en jurist har anlitats som stöd i arbetet med att skriva fram yttrandet.  

I KPMGs rapport riktas kritik mot att nämnden inte uppfyller lagen i sin 
verkställighet om boendebeslut enligt LSS. Några brister i verkställigheten 
som kan ge upphov till eventuella viten p.g.a. ev. verkställda beslut finns 
dock inte i verksamheterna. Lagstiftningen har inget att säga till om hur 
boenden bör placeras. Detta faller direkt under det kommunala självstyret 
och nämnden anser därför att det är felaktigt av KPMG att hävda att 
kommunen inte följer lagen.  

Socialnämnden tillbakavisar bestämt påståendet om att nämnden inte 
skulle bedriva lagenlig verksamhet. Det finns inga sådana ska-krav i 
lagstiftningen.  

Nämnden ser dock naturligtvis allvarligt på att flytten av Mira har lett till en 
så stor konflikt och planerar att genomföra årliga undersökningar av de nya 
boendena för att säkerställa att de boende har det fortsatt bra. Nämnden 
anser dock att gode män och anhöriga har tagit ett otillbörligt stort 
utrymme i att föra de boendes talan, långt utanför sina rättsliga roll. Vid 
hanteringen av flytten har nämnden har tagit brukarnas rättigheter och 
åsikter i första hand. Nämnden har dock försökt att hålla en god dialog med 
gode män och anhöriga, men det har givetvis funnits brister i detta även 
från nämndens sida. 

Nämnden tar lärdom av den här processen och ska i framtiden verka för att 
dokumentation och dialog blir tydligare.  
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Beslutsunderlag 
Muntlig information från Pernilla Neuman, chef för AMI och LSS/psykiatri 
samt Ylva Lindahl Hennel, Agenda Advokatbyrå.  

Skickas till 
Akten  
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Dnr  

§ 83 Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att avsluta ärendet. 

Ärende 
Inga rapporter. 
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Dnr 2021-00032 

§ 84 Rapportering av delegationsbeslut 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av delegationsbeslut. 

Ärende 
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt dess utskott, en 
ledamot eller ersättare i nämnden eller en tjänsteman i kommunen att på 
nämndens vägnar fatta beslut i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden som inte avser frågor i 6 kap. § 38 kommunallagen.  

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet med nämndens 
delegationsordning. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska 
anmälas till nämnden och redovisas i detta ärende.  

Sedan socialnämndens föregående sammanträde den 03 juni 2021 har 
följande delegationsbeslut tagits: 

Datum Beskrivning  Dokumentid 
2021-08-19 Delegationsbeslut inom IFO, maj-juli 2021 4874 
2021-08-09 Delegationsbeslut inom äldreomsorgen enligt 

SoL, maj-juli 2021 
4870 

2021-08-09 Delegationsbeslut inom funktionsnedsättning 
enligt SoL, maj-juli 2021 

4869 

2021-08-09 Delegationsbeslut inom funktionsnedsättning 
enligt LSS, maj-juli 2021 

4868 

2021-08-16 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 
med anledning av egen anmälan om 
upphörande 

4875 

2021-08-03 Delegationsbeslut relaterade till Lex Sarah, juni 
2021 

4872 

2021-08-03 Delegationsbeslut relaterade till Lex Sarah, juli 
2021 

4871 

2021-07-07 Protokoll från Utskottet för Individärenden 
(UFI) 

 

2021-08-05 Protokoll från Utskottet för Individärenden 
(UFI) 
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Datum Beskrivning  Dokumentid 
2021-08-10 Protokoll från Utskottet för Individärenden 

(UFI) 
 

2021-08-18 Protokoll från Utskottet för Individärenden 
(UFI) 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2021-08-19 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2021-00033 

§ 85 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan föregående sammanträde 
den 3 juni 2021: 

Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning  Dokumentid 
2021-
07-08 

Länsstyrelsen 
Gävleborg 

Beslut efter verksamhetstillsyn 
enligt alkohollagen 

4850 

2021-
06-22 

IVO 60038/2020-1 Beslut utan brister 4838 

2021-
06-15 

Kommunstyrelsen KS 2021-06-15 § 81 Besvarande av 
motion om digitala hjälpmedel 

4865 

2021-
06-15 

Kommunstyrelsen KS 2021-06-15 § 80 Besvarande av 
motion om relationer mellan 
generationer 

4864 

2021-
05-28 

Konsument 
Gästrikland 

Översyn av Konsument Gästriklands 
samarbetsavtal  

4862 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2021-08-19 

Skickas till 
Akten  
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