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§ 1. Val av justerare 

Beslut 

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

  

§ 2. Godkännande av dagordning 

Ärende 

Ärende 8 utgår 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
  
att godkänna dagordningen med ovanstående förändring  

  

§ 3. Information från Kommunens fackliga samverkansgrupp 

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum torsdagen den 12 
januari med Kommunal och Vision 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
  
att godkänna informationen 
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Dnr   2017/3 
 
§ 4. Väcka talan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a 
        § föräldrabalken 
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Dnr 2016/80 

§ 5.    Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten vid 
Mehndi Indiska Restaurang och Bar. 

Ärende 

SAKEN: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten vid 
Mehndi Indisk Restaurang och Bar, Faluvägen 27, 813 34 Hofors. 
Ansökan avser alla slag av alkoholdrycker med serveringstid 
kl 11:00-02:00 
 
Bolaget har för näravarande serveringstillstånd i Sandvikens kommun. Enligt inhämtat 
yttrande från denna kommun är inga anmärkningar kända. 
 
Företagsledaren/ägaren Javed Khan har avlagt godkänt kunskapsprov i 
alkohollagern. 
 
Sökanden kommer att erbjuda ett varierat utbud av maträtter med ett indiskt tema. 
Matutbudet är varierat och uppfyller alkohollagens krav. Stället är registrerat som 
livsmedelsanläggning. 
 
Finansieringen har skett dels genom befintliga vinstrnedel i ägarbolaget, dels 
genom att hyra viss utrustning. Den totala investeringen uppgår till ett måttligt 
belopp. 
 
Polis-, skatte-, miljö- och kronofogdemyndigheterna har inget att erinra. 
 
Räddningstjänsten har inget att invända och bedömer det rimligt att lokalen kan 
ta emot 60 gäster, varav 50 sittande. Denna begränsning bör tillfogas som villkor. 
 
Av hänsyn till kringboende bör serveringstiden utomhus begränsas. Den 
uteservering som vetter mot genomfartsleden bör vara stängd och utrymd senast 
kl 23:00 fredagar och lördagar, och senast kl 22:00 övriga dagar. Uteserveringen 
på husets baksida - där störningsrisken är större - bör vara stängd och utrymd kl 
22:00 alla dagar. 
 
Vid de tillfällen det förekommer trubadurunderhållning eller liknande verksamhet 
skall två (2) av polismyndighet förordnade ordningsvakter finnas på plats från kl 
22:00 till dess serveringsstället stängts och utrymts. 
 
Det har således inte framkommit något som skulle kunna utgöra hinder för 
serveringstillstånd. 
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Med ovan angivna inskränkningar torde verksamheten inte medföra störningar 
eller andra olägenheter. 
 
Ordföranden beslutade 2017-01-03 att meddela tillfälligt serveringstillstånd i 
avvaktan på socialnämndens slutliga beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen alkoholhandläggare Torsten Ahlén 2017-01-12 
Muntlig information från alkoholhandläggare Torsten Ahlén  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja Chak De India AB serveringstillstånd för Mehndi Indisk Restaurang och bar med 
följande inskränkningar 
 
att högst 60 personer får samtidigt vistas i lokalen 
 
att uteserveringe som vetter mot genomfartsleden skall vara stängd och utrymd senast kl 
23:00 fredagar och lördagar, samt senast kl 22:00 övriga dagar 
 
att uteserveringen på husets baksida skall vara stängd och utrymd senast kl 22:00 alla  
dagar 
 
att vid de tillfällen det förekommer trubadurunderhållning eller liknande verksamhet skall 
minst två (2) av polismyndighet förordnande ordningsvakter finns på plats från kl 22:00 till 
dess serveringsstället stängts och utrymts 
 
Paragrafen förklars omedelbart justerad. 
 
Expedieras 
Torsten Ahlén 
Akten 

 
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (21) 
0BSocialnämnden 
2017-01-26 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2017/5 

§ 6.  Tillsynsplan för alkohol 2017 

Ärende 

Enligt 9 kap 2 § tredje stycket alkohollagen (2010:1622) skall varje kommun 
upprätta en plan för tillsynsverksamheten enligt denna lag och ge in den till 
Länsstyrelsen. 
 
Utöver de insatser som beskrivs i förslaget bedrivs tillsyn i form av information 
och rådgivning, bland annat genom kurser i Ansvarsfull Alkoholservering 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 inriktas på ställen som stänger redan vid 20–21-tiden, 
medan den sena tillsynen sker omkring midnatt. 
 
Vid varje tillsyn observeras ordning, berusningsnivå, gästernas ålder, närvaro av 
ägare eller serveringsansvarig, utrymningsvägar och kassarutiner. Vid behov 
genomförs tillsyn i samverkan med polis, skattemyndighet eller räddningstjänst. 
 
Folkölstillsynen sker på dagtid och är inriktad på att kontrollera egentillsynsprogram, 
rutiner för ålderskontroll, samt att dekaler om I8-årsgräns finns uppsatta på synlig plats. 
 
Alla tillsyns tillfällen avslutas med en dialog med ägare eller serveringsansvarig 
om de iakttagelser som gjorts, varvid de också har möjlighet att ställa frågor. 
 
Tidigare år har planen indelats i månader. Men denna indelning är i snävaste laget 
och beaktar inte att vissa månader innefattar fler evenemang och därmed utökat 
tillsynsbehov. Årets planering bygger därför på en indelning i kvartal. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Torsten Ahlén 2017-01-04 
Muntlig information från alkoholhandläggare Torsten Ahlén 
 
Beslut 

Socialnämnde beslutar 
 
att anta förslaget till plan avseende tillsyn enligt alkohollagen för 2017.  
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Expedieras 
Torsten Ahlén 
Akten 
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Dnr 2017/4 

§ 7.  Information Framtid Haga 

Ärende 

Syftet med projektet närproducerat Hofors är att lägga en långsiktig grund för 
kompetensutvecklingen av långtidsarbetslösa, och företrädesvis utrikes födda, i lokal odling 
och växhusproduktion, skapa arbetstillfällen inom området samt medverka till starkt 
förbättra möjligheter till integration och att motverka långvarigt utanförskap. I syftet ligger 
även att genom projektet möjliggöra en fortsatt utveckling efter projektet med en nära 
koppling till markanaden företagande och att det år 2018 finns en bärkraftig miljö för 
närproducerade grödor i Hofors, där även tidigare deltagare från projektet uppbär sin 
försärning. 
 
Målsättningar 
Genom utbildningsinsatser och andra aktiviteter möjliggöra för projektdeltagarna att 
utvecklas mot anställningsbarhet, vidare utbildning eller företagande. Den konkreta 
målsättningen är att minst femton av projektdeltagarna skall lämna försörjningsstöd. 
 
•Använda och utveckla metoder för skanning av arbetsmöjligheter och förmåga hos 
projektdeltagarna för att ge dem en mer fokuserad och riktad väg till arbete. Verksamheten 
leder även till en förbättring det verktyg för arbetsförmågebedömning som tidigare tagits 
fram av AMI.  
 
•Vara första byggstenen i en långsiktig strategi, med bland annat integration av 
kompetensutveckling för långtidsarbetslösa/utrikesfödda med näringslivsutveckling i 
Hofors. De aktiviteter som återfinns i genomförandefasen skall i ett längre perspektiv 
implementeras i fast verksamhet 
 
Målgruppen 
Verksamheten genomförs av målgrupper som representerar mångfalden som finns i dagens 
svenska samhälle. Målgruppens, det vill säga projektdeltagarnas enda gemensamma 
nämnare är att de står utanför arbetsmarknaden. Projektet riktar sig därför direkt till flera 
målgrupper. 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, verksamhetschef AMI Stefan Carlehäll 2017-01-09 
Muntlig information från verksamhetschef AMI Stefan Carlehäll, projektledare Patric Olsson 
och kordinator Stefan Hallström 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att informationen av Framtid Haga ska vara en stående punkt på nämndens agenda 
tillsvidare. 
 
att tacka för informationen 
 
 
Expedieras 
Stefan Carlehäll 
Akten 
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§ 8.  Information från Finskt förvaltningsområde 
 
Ärende utgår.  
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§ 9.  Information tomma plaster SÄBO 

Ärende 

• Flera som har avlidit 
• Få beviljade ansökningar 
• Få ansökningar under utredning 
• Lugnt på sjukhuset 

 
Även om alla beviljade ansökningar tackar ja  och utredningarna till SÄBO blir beviljade så 
har vi tomma platser. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från äldreomsorgschef Anita Svensson, enhetschef Monika Forsberg 
och enhetschef Heidi Bergström 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 
 
Expedieras 
Anita Svensson 
Akten 
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Dnr 2016/65 

§ 10. Synpunkter på Kostutredning 

Ärende 

Socialchefen Susanne Holmgren har lämnat följande synpunkter på Kostutredningen.  
 
Övergripande synpunkter 
 
För att kommunen ska kunna ta ett beslut baserat på utredningen behöver den 
kompletteras enligt följande: 
 

1. Mål och syfte med översynen behöver förtydligas samt vem som är uppdragsgivare. 
2. Utreda möjligheterna att förändra måltidstiderna. Vi följer inte nattfastan och 

möjlighet till tidigare servering av frukost är inte möjlig till följd av 
måltidspersonalens arbetstider. Ska äldreomsorgspersonalen hinna laga frukost 
måste fler personer sättas in. Förra gången besparing gjordes inom 
måltidsverksamheten ledde till att omvårdnadspersonal fick göra mer saker och till 
det krävs det mer personal så frågan är om det blev en besparing för kommunen. 

3. Förändring av tillagning av helgmaten. Idag får vi synpunkter från brukarna att det är 
stor skillnad i kvalitet på vardag och helgmat.  De anser att helgmaten är av mycket 
sämre kvalitet. Vi vill istället att det ska vara skillnad till det bättre på helgerna för 
att göra skillnad på vardag och helg. Det är skillnad mellan alla hus hur köken är 
bemannade och det blir då skillnad på hur maten tillagas, värms och transporteras. 
Är det miljövänligt att transportera kyld mat till Spelmannen och inte till 
Hantverkarn? 

4. Kyld mat. Ambitionen att presumtiva kunder i ordinärt boende får möjlighet att 
gratis prova på en matlåda för att kunna bedöma den kyldamatens kvalitet anser vi 
är bra. Dock inget vi tror fungerar i dagsläget och vi vet inte hur detta ska kunna 
lösas. 

5. I översynen framgår ex inte att måltidsordningen som förordas nationellt inte följs i 
Hofors kommun, innebörden av en annan måltidsordning är att mellanmålen ska ha 
en större del av % näringsintaget och huvudmålen en mindre andel. Resultatet av 
detta får ju konsekvenser för ex vem som ska göra detta, men även att mellanmål 
inte bara är kaffe och kaffebröd, vilket är fallet hos oss. Vissa brukare uppskattar 
hembakt bröd men det bör erbjudas även andra mer näringsriktiga alternativ.  

6     Synpunkter på besparingsförslagen 
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1. Traditionellt kylda matlådor 
Hur påverkar detta hemtjänsten som levererar matlådor? Bör framgå i en 
Kostutredning 
 
 

2. Minska matsvinnet 
Brukarna betalar för sin mat svårt att se hur detta ska kunna ske i praktiken. Hur 
mycket brukarna äter skiljer sig från dag till dag beroende på dagsform. Önskvärt att 
istället införa pedagogiska måltider i form av smakportion på demensboenden. Att 
personalen sitter med men ej äter eller äter egen medhavd matlåda skapar oro 
bland dementa brukare.  
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. Socialchef Susanne Holmgren 2017-01-15 
Muntlig information från socialchef Susanne Holmgren 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet  
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Håkan Eck 
Susanne Holmgren 
Akten 
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§ 11.  Kostnader per Brukare 

Ärende 

Ensolution har gjort en genomlysning av socialtjänsten med hjälp av Kostnad Per Brukare. 
Metoden KPB inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning baseras på 
Sveriges Kommuner och Landstings gemensamma principer för KPB. Resultatet blir en 
modell för individrelaterad uppföljning som utgår från brukaren och följer vilken vård och 
omsorg som ges till olika målgrupper. Metoden möjliggör en uppföljning utifrån 
individbaserade perspektiv där det är möjligt att följa utvecklingen och förskjutning av 
behov inom målgrupper. Gemensamma termer och begrepp för uppföljningen av 
socialtjänsten gör det enklare för kommunen att jämföra sin verksamhet mot andra 
kommuner. 
 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från konsult, Erik Alexandersson och konsult Håkan Boström Ensolution  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 
 
 
Expedieras 
Akten 
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Dnr 2016/36 

§ 12.  Ej verkställda beslut Kvartal 4 

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. 
 
Kvartal 4 2016 finns inte några verkställda beslut. 
 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från socialchef Susanne Holmgren 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Akten 
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Dnr 2016/1001 

§ 13. Ordförandebeslut 
 
Ordförande i Socialnämnden beslutar 
 
att matabonnemanget höjs med 150 kr till 3450 kr 
 
det får till följd att följande priser gäller: 
 
Matlådor 55 kr/st 
Frukost Säbo/LSS 16 kr/st 
Lunch Säbo/LSS 55 kr/st 
Middag Säbo/LSS 44 kr/st 
Mat dagvård 65 kr/dag 
 
På grund av tidsbrist fattades detta beslut av ordförande i Socialnämnden 
 
 
 
 
 
Kenneth Axling 
Ordförande 
 
 
 

Expedieras 

Anita Svensson 

Susanne Holmgren 
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§ 14.  Rapporter 

- Undersökningen från Hemtjänsten, ligger på hemsidan  
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Dnr 2016/1002 

§ 15.  Rapportering av meddelanden 

Ärende 
 

Löpnr Ärende Avsändare/Mottaga
re 

Reg.datum 

6/2017 Information om delutbetalningar av 
statliga ersättningar för asylsökande 

Migrationsverket 2017-01-09 

7/2017 Informationsbrev Länsstyrelsen 
Gävleborg 

Länsstyrelsen 
Gävleborg 

2017-01-09 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Ulrika Tysk 2017-01-09 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna 
 
 
Expedieras 
Akten 
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Dnr 2016/1001 

§ 16. Rapportering av delegationsbeslut 

Ärende 

Utskottet för individärenden Protokoll 2016-12-14 
                                                                    Protokoll 2016-01-11 
Individ och  
Familjeomsorg 
 
Äldreomsorgen     December 2016 
                    Hemtjänsten SoL, särskilt 
                    Boende SoL, 
                    Dagverksamhet SoL, 
                    Korttidsvistelse SoL, 
                    Avgiftsbeslut SoL, 
                    Trygghetslarm 
 
LSS/psykiatri       December 2016 
                    Korttidsvistelse, personlig 
                    Assistans, boende, 
                    Ledsagarservice LSS  
 
Ordförandebeslut matabonnemang   
 
Ordförandets tjänstgöringsrapport december 2016. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Ulrika Tysk 2017-01-09 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna 
 
Expedieras 
Akten 
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