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§ 70. Val av justerare 

Ärende 

Socialnämnden beslutar att jämte ordförande justera dagens protokoll ute Torbjörn 
Nordström (L) 

  

§ 71. Godkännande av dagordning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  
 
att godkänna dagordningen 
 
  

§ 72. Information från kommunens fackliga samverkansgrupp  

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum onsdagen den 1 juni 
med kommunal och VISION 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänner informationen 
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Dnr 2017/65 

§ 73. Ansökan enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken om överflytt av vårdnaden 
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Dnr 2017/58 

§ 74. Uppföljning av vidtagna åtgärder kopplade till bakomliggande orsaker 
utifrån Lex Maria anmälan. 

Ärende 

Bakomliggande orsaker - brister i kommunikation och information: 
Det behövs rutiner för intern samverkan för att få en förbättrad kommunikation mellan 
yrkesgrupper. Det fattas mycket innan denna rutin kan skrivas. Jobbar idag med att skapa 
en tydlighet i ”Vem gör vad?” Exempelvis att rätt information går över från 
biståndshandläggaren till verkställighet. 
 
Förbättrad rapportering behövs, förbättring kan göras genom att införa läsrapport på 
korttids för sjuksköterskorna som arbetar konsulttid. Arbetet med detta pågår, har behövts 
en del tekniska åtgärder som vi inte kunnat påverka när det blev genomfört. Nu ska 
tekniken fungera men det behövs göras en hel del arbete manuellt med allas behörigheter 
innan det går att genomföra läsrapport. 
 
Införa metoden SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation) vid muntlig 
rapportering för att rapporten ska bli tydligare och innehålla viktig och relevant fakta. Dels 
har vi inte hittat någon lämplig utbildning och dels har det fattas sjuksköterskor så vi har 
inte haft möjlighet att ”frikoppla” några sjuksköterskor för att gå utbildning. Till hösten 
2017 hoppas vi kunna genomföra utbildning, vi har anställt en sjuksköterska som börjar 
efter sommaren och hon har gått SBAR utbildning, så hon kan säkerligen vara behjälplig. 
 
Förbättringsförslag att medicinsk rapport från Hälsocentralen alltid lämnas till ansvarig 
sjuksköterska på korttids oavsett om de har kännedom om brukaren eller inte. Har tagit upp 
vikten av detta vid flertalet tillfällen i samband med samverkansmöten med Hofors HC. 
Även tagits upp med den nya ledningen för HC 170524. 
 
Samverkan mellan kommunen, psykiatrin och primärvården behöver komma till stånd för 
att möta brukare med psykiatriska behov på ett bättre sätt. Istället för 4 GU-grupper 
(gemensamma utgångspunkter) kommer indelningen att bli i två grupper utifrån ålder 0-21 
år och 18 och äldre för att slippa att folk hamnar mellan stolarna, sen måste grupper som 
bemannar båda åldersgrupperna bildas. Åldersindelning kommer att möjliggöra att hänsyn 
till äldre med psykiska problem tas. 
 
Bakomliggande orsaker - brister i utbildning, kompetens: 
Fortbildning till omvårdnadspersonal och sjuksköterskor i äldrepsykiatri behövs för att 
bättre kunna identifiera och bedöma psykiatriska symtom. Webbutbildningen ”Våga fråga –
våga se” för Tuvans personal, enhetschef och sjuksköterska  kommer att genomföras inom 
kort.  
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Dokumentation: 
 
I händelseanalysen har framkommit brister i dokumentationen. Åtgärdsförslag är att 
genomföra dokumentationsgranskning. Granskning som gjordes i vintras visade att man 
ofta skriver bra i daganteckningarna, men är dålig på att föra över händelser av vikt i 
daganteckningar till journal. Utbildningen i dokumentation och journalanteckningar har 
genomförts i mars 2017, den grundade sig på resultatet av granskningen och gavs till all 
ordinarie personal. 
 
Inger Söderberg (MAS) lägger till ytterligare information om en Lex Maria. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Inger Söderberg 2017-05-23. 
Socialnämndens protokoll 2016-08-25 § 85. Samverkan med äldre personer och deras 
ohälsa. 
Socialnämndens protokoll 2106-09-22 § 95. Information – Lex Maria. 
Muntlig information av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Inger Söderberg. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att ytterligare uppföljning ska ske i slutet av året 
 
att tacka för informationen 
 
Expedieras 
Inger Söderberg 
Akten 
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Dnr 2016/84 

§ 75. Ang L Khalaf AB, 559000-0740, Faluvägen 6, 813 30 Hofors 

Ärende 

SAKEN: Förändringar i ägande och företagsledning. 
 
L Khalaf AB innehar serveringstillstånd för Restaurang Viva i Hofors. 
 
H A Restaurang AB, 559026-3363, förvärvade genom avtal daterat 2016-11-10 
samtliga aktier i L Khalaf AB 
 
När en sådan förändring sker i ett bolag med serveringstillstånd ankommer det på 
kommunen att kontrollera den nye ägarens personliga och ekonomiska lämplighet, 
samt övriga omständigheter kring förvärvet. 
 
Haisam Alkhalf, 771203-8251, äger samtliga aktier i H A Restaurang AB 
(Bolaget). Han är ensam styrelseledamot, med Diar Alkhalf, 950122-9018, som 
suppleant. Den enda tillgången i Bolaget utgörs av aktierna i L Khalaf AB. 
 
Köpekontraktet ingavs till Hofors kommun 2016-11-16.  I detta angavs 
köpeskillingen till 1,5 MSEK. Tillträdesdag 2016-12-01. Vidare bifogades en 
handling vari ÅN i Sundsvall AB utlovade att tillskjuta hela köpeskillingen som 
lån. 
 
Efter begäran om vissa kompletteringar inkom Bolaget med transaktionsbesked 
från Swedbank, enligt vilka 1,5 MSEK överförts till Bolaget från Bazar AB och 
sedan direkt vidareförts till säljarens konto. 
 
Enligt upprättat låneavtal skall detta lån amorteras med 41 667 kr/mån under 36 
månader. Varje månad skall erläggas en "finansieringsavgift" (=ränta) på 22 500 
kr. Dessutom en uppläggningsavgift på 22 500 kr. 
 
Detta innebär att Bolaget totalt under 3 år skall erlägga: 
 
Amorteringar 36 x 41 667:-     I 500 000:- 
Ränta               36 x 22 500:-       810 000:- 
Uppläggningsavgift                        22 500:- 
Summa:                                   2  332   500:- 
 
Bortsett från uppläggningsavgiften blir det en årlig kostnad för Bolaget på 
770 000:-. 
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Bolagets enda tillgång utgörs av aktierna i L Khalaf AB. Ingiven resultatbudget 
för L Khalaf AB visar ett resultat på 498 702:-. Bolagets kreditkostnader kan 
således inte täckas av utdelning eller koncernbidrag från L Khalaf AB. 
 
 
Låneavtalet innehåller även andra för låntagaren tyngande villkor. Bolaget 
förbinder sig att inköpa varor till verksamheten ur det sortiment som Bazar AB 
och/eller dess systerföretag saluför. Vidare tillförsäkras Bazar AB full insyn i 
Bolagets räkenskaper. Om Bazar AB så kräver skall Global Redovisning AB 
sköta Bolagets bokföring, varvid Bolaget är förpliktat att följa instruktioner från 
redovisningsbyrån. 
 
Bolaget har beretts tillfälle att yttra sig över den bristande finansieringen. Man 
inkom då med helt andra siffror. Dels medger Bazar AB förlängd kredittid till 60 
månader, dels höjs det budgeterade årsresultatet i L Khalaf AB till 914 754:-, 
varav 600 000:- skall lämnas till Bolaget som koncernbidrag. 
 
Efter de ändrade betalningsvillkoren skall Bolaget årligen utge koncernbidrag på 
570 000 kr till Bazar AB. Efter denna transaktion återstår ett beräknat resultat på 
30 000 :-. 
 
Resultathöjningen i L Khalaf AB beror väsentligen på att man beräknar få 
533 400:- i lönebidrag. Denna uppgift är obestyrkt, trots att Bolaget anmodats att 
Verifiera den. 
 
Haisam Alkhalf- som fram till 2016 hade annat namn, andra födelsedata och annan 
ursprungsnationalitet - har således utan egen kapitalinsats via Bolaget, som 
vid förvärvstillfället saknade tillgångar, köpt samtliga aktier i L Khalaf AB. Köpet 
finansieras helt genom lån från Bazar AB på närmast drakoniska ränte- och 
amorteringsvillkor. Låneavtalet innehåller dessutom villkor som inskränker 
Bolagets handlingsfrihet i så hög grad, att det med fog kan ifrågasättas om 
Bolaget i realiteten har någon bestämmanderätt över det förvärvade bolaget. Hela 
affärsupplägget tycks ha som utgångspunkt att alla pengar och allt inflytande skall 
samlas hos Bazar AB. Bolagets och Alkhalfs roll i det hela framstår som tämligen 
perifer. 
 
De handlingar som Bolaget först ingav visade att Bolaget saknar förmåga att klara 
framtida utbetalningar till Bazar AB. Bolaget inkom då med nya siffror och 
handlingar. Bl a ett intyg från Bazar AB, vari amorteringsplanen förlängdes från 3 
till 5 år med oförändrade villkor i övrigt. Vidare uppjusterades resultatet i  
L Khalaf AB, vilket möjliggör större koncernbidrag till Bolaget. Det höjda resultatet 
beror väsentligen på att man räknat med årliga lönebidrag från det allmänna på 
533 400:- . Denna uppgift har trots anmodan ej styrkts. Men även om Bolagets 
uppgifter godtas, stannar Bolagets årliga resultat åren 2017-2019 på 300002-. 
Ett i sammanhanget i försumbart belopp. Ovan redovisade slutsats att avsikten tycks 
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vara att slussa alla pengar vidare till Bazar AB kvarstår. 
 
Mysteriet blir inte mindre av att Alkhalf samtidigt via det helägda bolaget 
Siyarnend Invest AB, 556813-1014, även förvärvat Bomhus Restaurang & 
Pizzeria i Gävle. Ansökan om serveringstillstånd ingavs till Gävle kommun. 
Köpeskillingen var 500 000:- och tillträdesdag 2016-11-01. Hela köpeskillingen 
finansierades med lån från Bazar AB. Länet skall återbetalas på l år jämte ränta å 
90000: -. Detta ger en total månadskostnad på 49 166: -. Ingiven budget visade på 
ett gott resultat. Vid jämförelse med tidigare år visade det sig dock att man räknat 
med en tredubbling av omsättningen, vilket kommunen inte ansåg trovärdigt. Ny 
resultatbudget infordrades. Denna visade att Siyamend AB skulle visa negativt 
resultat under 10 månader. När Alkhalf tillfrågades om hur denna brist skall 
täckas, uppgav han att han ämnade tillskjuta lån på 200 000:-. Han anmodades att 
styrka kapitalöverföringen och redogöra för varifrån pengarna kommit. Så har inte 
skett. 
Vidare konstaterades brister i restaurangverksamhet som Alkhalf tidigare ingått i 
genom delägarskap i Avyn AB. Detta bolag hade en betalningsuppmaning och tre 
betalningskrav under perioden maj-november 2016. Den 7 januari 2016 påfördes 

bolaget kontrollavgift på 10 000 :- pga. oanmält kassaregister och kontrollenhet. 
Den 10 mars samma år påfördes ånyo kontrollavgift på 25 000 :- av samma 
anledning och dessutom kontrollavgift på 22 500 :- pga. att ingen av de fyra 
personer som var verksamma i restaurangen var inskriven i personalliggaren. 
 
Socialnämnden i Gävle kommun avslog 2017-01-25 Siyamend Invest AB ansökan 
om serveringstillstånd. Beslutet har överklagats. 
 
Hantering av alkohol är en socialt ansvarsfull uppgift och förutsätter därför att 
sökanden uppfyller högt ställda krav på lämplighet. Enligt 8 kap 12 § 
alkohollagen (2010:1622) får serveringstillstånd endast meddelas den som visar 
att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden 
och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att 
verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna 
lag. 
 
En förutsättning för serveringstillstånd är att den sökande kan visa varifrån 
kontanter till ett restaurangförvärv kommer och hur finansieringen av det framtida 
köpet och driften av rörelsen ska ske. De främsta skälen till dessa krav är att 
förhindra penningtvätt, olämpliga finansiärer och snedvriden konkurrens 
(prop. 1994/95 s 64 och 103) 
 
I föreliggande fall har H A Restaurang AB lämnat olika uppgifter vad gäller 
finanseringen vid köpet av L Khalaf AB. När brister påtalats har siffrorna 
ändrats. Uppgifterna är inte helt styrkta på ett tillförlitligt sätt. Affärsuppläggen - 
både i Hofors och i Gävle - är ytterst märkliga. Ingen egen kapitalinsats och 
märkliga turer vad gäller finansieringen. Bolagets bestämmanderätt över L Khalaf 
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AB är så inskränkt genom låneavtalets villkor, att det kan ifrågasättas om Bolaget 
och Alkhalf har någon reell ledarroll i verksamheten. Det är uppenbart att det 
finns bakomliggande faktorer som styr hela affärsupplagget. Omständigheterna är 
ytterst märkliga och präglas inte av den seriositet som lagen förutsätter. Därtill 
kommer tidigare ådagalagd misskötsamhet vad gäller inbetalning av skatter och 
avgifter, upprepad underlåtenhet att på föreskrivet sätt anmäla kassaregister med 
kontrollenhet, samt underlåtenhet att föra personalliggare på ett korrekt sätt. 
 
Ovan angivna brister hos ägaren/företagsledaren medför att L Khalaf AB inte kan 
anses uppfylla kraven på personlig och ekonomisk lämplighet i 8 kap 12 § 
alkohollagen. Bolaget uppfyller därmed inte de krav som gällde för tillståndets 
meddelande. Grund for återkallelse av serveringstillståndet föreligger därmed med 
stöd av 9 kap 18 § punkt 3 alkohollagen. Varning är inte tillräcklig. 
 
Serveringstillståndet för Restaurang Viva skall därför återkallas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Alkoholhandläggare Torsten Ahlén 2017-05-23 
Muntlig information från Alkoholhandläggare Torsten Ahlén 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att med stöd av 9 kap 18 § punkt 3 alkohollagen återkalla L KhalafAB:s 
serveringstillstånd för Restaurang Viva eftersom den nye ägaren inte på ett 
tillförlitligt sätt kunnat visa finansieringen av köpet och dessutom tidigare 
misskött inbetalning av skatter och avgifter, vid två tillfällen underlåtit att på 
föreskrivet sätt anmäla kassaregister med kontrollenhet, samt underlåtenhet att 
föra personalliggare på ett korrekt sätt. 
 
Paragrafen omedelbart justeras 
 
Expedieras 
Torsten Ahlén 
Akten 
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Dnr 2017/68 

§ 76. Ekonomisk uppföljning per april 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 april 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 16,8 mkr. 
Underskottet beror bland annat på det ospecificerade sparkravet på 5,2 mnkr.  
Utöver det ospecificerade sparkravet så beräknas LSS gå över budget med 8 mkr. detta 
beror på ett obudgeterat ungdomsboende samt flera obudgeterat beslut. Inom 
äldreomsorgen med Hälso- och sjukvården (HSL) inräknat beräknas man gå över budget 
med 2,1 mkr. på grund av budgeterade poster samt personalkostnader. Arbetsmarknad 
och integration beräknas gå över budget med 1,5 mkr. på grund av att budgeten för 30-
jobb och feriearbetande ungdom inte räcker till. Utfallet för Individ och familjeomsorgen 
pekar mot att man ska klara budgeten men osäkerhet för intäkter finns framförallt inom 
ensamkommande.  
 
Åtgärder för att minska underskotten görs kontinuerligt ute på enheterna. Enheterna följer 
kontinuerligt utfallet och budget för att tidigare kunna sätta in åtgärder.  
Man jobbar 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 

Tjänsteskrivelse, ekonom Sara Karlsson 2017-05-25 
Muntlig information från ekonom Sara Karlsson 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna budgetuppföljningen per 30 april 2017 och överlämna den till 
kommunstyrelsen 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Sara Karlsson 
Susanne Holmgren 
Akten 
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§ 77. Sjukfrånvaron Persgården 

Ärende 

Persgårdens enhetschef Heidi bergström informerar om olika parametrar som gjort att 
sjukfrånvaron har sjunkit. 
 
 

 Kontinuiteten i arbetsgruppen. 

 Som chef har jag en relation till alla medarbetarna och får då lättare att ha alla dessa 
samtal. 

 Tidigare rehab samtal. Jag har redan första samtalet efter att personalen har 3 
frånvarotillfällen inom en 6 mån period. 

 Täta uppföljningar med samtal, telefonsamtal och sms. 

 Samarbete och hjälp från personalkontoret där deras huvuduppgift är att se att vi 
följer alla förordningar, lagar och dokumenterar alla samtal. 

 Samarbetet med Previa med tydliga uppdrag från mig och återkopplingar. 

 Focus ligger hela tiden på att man skall vara frisk och närvarande på jobbet. 

 Projektet ” Vi är våra egna vikarier” gör att personalen får bättre förutsättningar för 
att hinna med sitt arbete.  

 Enhetschef är närvarande med alla arbetsgrupper en halv timmer varje morgon. Där 
vi pratar om allt som rör arbetsmiljön, brukarna, värdegrund. Målen, varför vi är på 
jobbet och vad som förväntas och krävs av alla. 

 Kommunens värdegrund samt äldreomsorgens egna värdegrund hålls levande både 
på våra APT och morgon träffarna 

 

Persgården 

sjukstatistik 2016-01-01 till 2017-04-30 
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feb 14,59 

mar 13,3 

apr 17,57 

maj 16,61 

juni 16,82 

juli 11,98 

aug 12,68 

sep 18,33 

okt 17,97 

nov 17,37 

dec 15,59 

jan 11,74 

feb 7,82 

mar 6,83 

apr 3,79 

 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  
 
att tacka för informationen 
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Dnr 2017/67 

§ 78. Förordnanden i ärenden enligt lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

Ärende 

I de fall nämnden har att fatta beslut i brådskande ärenden måste det finnas en 
beslutsbehörig att tillgå. 
 
Ett beslut om omedelbart omhändertagande enlig LUV och LVM får i brådskande fall fattas 
av ordförande eller av en annan ledamot som nämnden förordnat. Ett sådant förordnande 
får inte, som vid delegation, endast ange att den som innehar viss befattning i nämnden är 
behörig att fatta ett sådant beslut, utan måste ange en namngiven person. Den som är 
förordnad beslutar ”vid sidan ” om nämnden. Det är en så kallad kompletterande 
beslutanderätt som får användas när nämnden beslut inte kan avvaktas. Beslut tagna 
genom förordnande anmäls och protokollförs i socialnämndens utskott. 
 
Förordnande ska gälla omedelbart och mandatperioden ut 2018. 
 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll 2015-02-26 § 28 Förordnanden i ärende enligt LUV (lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga) och med LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa 
fall) 

 
Tjänsteskrivelse, socialchef Susanne Holmgren 2017-05-29 

 
Muntlig information från Socialchef Susanne Holmgren 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att vid sidan om ordföranden Kennet Axling (S) ledamoten Carina Halfvars (v) och 
ledamoten Ziita Eriksson (M) även utse ersättare Remzija Kolasinac (S) och ersättare Anne 
Persson (HOP) rätt att fatta beslut: 
enligt 6 § LVU om omedelbart omhändetagande, 
enligt 11 § LVU om var och hur vårdnaden ska ordnas, 
enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud, 
enligt 43 § 2 p LVU om begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om 
vård eller omedelbart omhändertagande, 
enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande, 
 
att förordnandet gäller omedelbart och mandatperioden ut 2018 
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Paragrafen omedelbart justerad  
 
Expedieras 
Individ- och familjeomsorgen 
Akten 
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Dnr 2016/90 

§ 79. Reglemente för socialnämnden, revideras 

Ärende 

Socialnämnens reglemente § 6 anger att nämnden ska tillsätta ett utskott för 
individärenden med 3 ledamöter och 3 ersättare. Det kan vid vissa tillfällen, speciellt i 
semester tider behövas flera ersättare för att utskottet ska vara beslutsmässiga. Därför 
förslås att nämnden får utse 6 ersättare för utskottet för individärenden och att 
socialnämndens reglemente. 
 

Beslutsunderlag 

Reviderat reglemente för socialnämnden 
Tjänsteskrivesle, socialchef Susanne Holmgren 2017-05-29 
Muntlig information från socialchef Susanne Holmgren 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige (KF) besluta om att socialnämnden ska tillsätta ett utskott 
för individärenden bestående av 3 ledamöter och 6 ersättare 
 
att socialnämndens reglemente därmed ska revideras 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Susanne Holmgren 
Akten 
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Dnr 2017/69 

§ 80. Revidering av beslutsattestanter för perioden 1 juni – 31 december 
2017 

Ärende 

Enligt gällande attestreglemente skall Socialnämnden fastställa beslutsattestanter inom 
verksamheten utifrån befattning. Inför varje nytt år ska en förteckning över 
beslutsattestanter för det nya året godkännas. Under 2017 har det gjorts förändringar för 
beslutsattestanter enligt följande. 
Det har tillkommit en ny tjänst där ansvar 5500 är tillagt. 
På ansvar 5200 har det tillkommit en ersättare. 
På ansvar 5220 har det tillkommit en verksamhet 5216. 
På ansvar 5410 har det tillkommit en verksamhet 6110. 
Samt så har en borttagning av ansvar 5150 skett.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonom Sara Karlsson 2017-06-02 
Förteckning av beslutsattestanter för Socialnämnden 2017 
Muntlig information från socialchef Susanne Holmgren 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna bifogad förteckning över beslutsattestanter för 2017 
 
Expedieras 
Ekonomifunktionen 
Sussie Holmgren 
Akten 
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§ 81. Rapporter 

Inget att rapportera. 
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Dnr 2017/1002 

§ 82. Rapportering av meddelanden 

Ärende 

 

Löpnr Ärende Avsändare/Mottagare Reg.datum 
194/2017 Protokoll från 

gemensamman nämnden 
för FoU Välfärd, 
hjälpmedel, 
RegNetnämnd 

Region Gävleborg 2017-05-15 

199/2017 Feriejobb/sommarjobb 
2017 

Sveriges Kommuner 
och Landsting 

2017-05-16 

 
200/2017 Arbetsgivarnas skyldighet 

att kontrollera utlännings 
rätt att arbeta i Sverige 

Sveriges Kommuner 
och Landsting 

2017-05-17 

 

203/2017 Informationsbrev om 14 § 
förordning (2017:193) om 
statlig ersättning för 
asylsökande som träder i 
kraft den 1 juli 2017 

 

Migrationsverket 
Norrköping 

2017-05-18 

211/2017 Överenskommelse om 
ändringar i Bestämmelser 
för arbetstagare i 
arbetsmarknads-politiska 
insatser 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

2017-05-22 

231/2017 Ändring av 
inkallelseordning för 
ersättare i nämnden 

Kommunfullmäktige 2017-06-02 

232/2017 Obesvarade och bifallna 
medborgarförslag 2017 

Kommunfullmäktige 2017-06-02 

233/2017 Redovisning av 
obesvarade motioner 

Kommunfullmäktige 2017-06-02 

234/2017 Fastställande av taxa för 
tillsyn enligt tobakslagen 
och lagen om handel 
med vissa receptfria 
läkemedel 

Kommunfullmäktige 2017-06-02 

 

 Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Ulrika Tysk 2017-05-23 
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Beslut 

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

§ 83. Rapportering av delegationsbeslut 

Ärende 

Utskottet för individärende Protokoll 2017-05-17 
                                                                                    Protokoll 2017-06-07 
 
Individ- och familjeomsorgen 
 
 
Äldreomsorgen                                                         Maj 2017 
                                                                                     Hemtjänsten SoL, särskilt 
                                                                                     Boende, SoL 
                                                                                     Dagverksamhet SoL, 
                                                                                     Korttidsvistelse SoL, 
                                                                                     Avgiftsbeslut SoL, 
                                                                                     Trygghetslarm 
 
LSS/Psykiatrin                                                            Maj 2017 
                                                                                     Korttidsvistelse, personlig 
                                                                                     Assistans, boende, 
                                                                                     Ledsagarservice LSS 
 
Ordförandets tjänstgöringsrapport Maj 2017 
 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänstgöringsrapport, nämndsekreterare Ulrika Tysk 2017-05-23 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna 
 
Expedieras 
Akten 
 


