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§ 60 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med följande ändringar:  

- Att initiativärende om återrapportering från IFO läggs till, samt 
- Att ärendet redovisning av svar till IVO avseende tillsyn av ledningssystem för sys-

tematiskt kvalitetsarbete utgår. 

Ärende 
Ärendet redovisning av svar till IVO avseende tillsyn av ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete utgår. 

Yrkande om initiativärende 
Carina Halfvars (V) yrkar på att initiativärende om återrapportering från IFO läggs till dag-
ordningen. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar att ärendet läggs till dagordningen. 

Dnr  
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§ 61 Facklig samverkansprotokoll 2019-05-13 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan har genomförts med företrädarna för fackföreningarna. Kommunal hade syn-
punkter på hanteringen av ansökan om sommarsemester. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från facklig samverkan 2019-05-13 

Dnr 2019/4 
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§ 62 Ansökan om stadigvarande tillstånd till allmänheten 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att 

- Zurab Gryta AB, organisationsnummer 559161-5066, beviljas stadigvarande serve-
ringstillstånd enligt kapitel 8 § 2 Alkohollagen, för servering av starköl, vin, andra 
jästa alkoholdrycker samt spritdrycker till allmänheten på serveringsstället Sportba-
ren. 

- Servering får ske i restauranglokalen mellan klockan 11:00 till klockan 01:00. 
- Kommunen meddelar följande villkor med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen: 
- Det sökta antalet personer (75 personer) får maximalt vistas i serveringslokalen.  
- Minst 2 av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör inom den inhäg-

nade serveringsytan från klockan 22.00 och fram till dess att serveringen har upp-
hört och serveringsytan är utrymd vid tillfällen då det genomförs olika sorters event 
som exempelvis musikunderhållning eller andra aktiviteter utöver normal restau-
rangverksamhet. 

- Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärende 
Zurab Gryta AB inkommer 181119 med ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt 
8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker 
samt spritdrycker till allmänheten på Sportbaren, Hofors. I väntan på socialnämndens ordi-
narie sammanträde ansökte Zurab Gryta om tillfälligt tillstånd till allmänheten enligt kap 8 
§ 2 Alkohollagen under perioden 190426 – 190523 samt att sedan ansöka om stadigva-
rande alkoholtillstånd vid nästa tillfälle då Socialnämnden har sitt ordinarie sammanträde. 
 
Zurab Gryta AB ansöker om serveringstillstånd för servering i restauranglokalen. Den an-
sökta serveringstiden sträcker sig mellan klockan 11:00 och 01:00. 
 
Serveringstillståndet är avsett att gälla stadigvarande från och med 190523 

Grund för föreslaget beslut och bedömning 
 
Enligt Alkohollagen 8 kap 12 § får serveringstillstånd ”endast meddelas den som visar att 
han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omstän-
digheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att 
drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag”. 
 
Sökande har genomfört Folkhälsomyndighetens kunskapsprov med godkänt resultat. 
 
Sökande har redovisat var investerat kapital kommer ifrån samt budget för första årets 
drift. 
 

Dnr 2018/103 
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Skatteverket, kronofogdemyndigheten och Polismyndigheten har inget att erinra.  
 
Kraven om personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 kap 12 § anses uppfyllda.  
 
Sökanden har lämnat in en ritning över serveringsstället.  
 
Max antal personer på serveringsstället är 75 personer som man har sittplatser inomhus 
för. Bolaget har uppvisat en varierad meny som omfattar för-, huvud- och efterrätter samt 
ett hyreskontrakt som visar att bolaget innehar dispositionsrätt.  
 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har meddelat att sökanden har livsme-
delsregistrat anläggningen.  
 
Bolaget bedöms uppfylla kraven enligt Alkohollagen 8 kap §§ 14 och 15 om mat, lokaler 
och utrustning.  
 
Räddningstjänsten har bedömt att lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 
beskrivna villkor vilket uppfyller kravet i Alkohollagens 16 § 8 kap.  
 
Ansökan bedöms inte medföra särskild risk för människors hälsa eller olägenheter i fråga 
om ordning och nykterhet.  
 
Den ansökta serveringstiden ligger inom den så kallade normaltiden och följer Hofors 
kommuns kommunala riktlinjer för serveringstillstånd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Torbjörn Nordström 2019-05-07 
Muntlig presentation av Torbjörn Nordström 

Expedieras 
Folkhälsomyndigheten 
Länsstyrelsen 
Polisen 
Torbjörn Nordström 
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§ 63 Ändrade ansöknings- och tillsynsavgifter för alkoholserve-
ring 

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

- att fastställa reviderade avgifter inom alkoholhandläggning enligt bilaga, 
- att föreslå kommunfullmäktige fastställa nya avgifter inom alkoholhandläggning en-

ligt bilaga, samt 
- att inte ta någon ökad omsättningsavgift efter omsättning på tre miljoner kronor. 

Ärende  
Alkoholhandläggare Torbjörn Nordström redogör för alkoholtillståndsregelverket och för 
förslaget till nya och reviderade avgifter inom alkoholhandläggning. 
 

*** 
 
För att åstadkomma en sund restaurang och krogmiljö i Hofors Kommun med stabila före-
tag, och tillståndshavare samt övrig personal som agerar ansvarsfullt, pågår ett föränd-
ringsarbete där målet uppnås genom ett förenklat ansöknings- och anmälningsförfarande, 
ett tillgängligt arbetssätt och en god kommunikation (Se SKL:s utbildning ”Förenkla helt 
enkelt”).  
 
För att åstadkomma målet, en sund restaurang och krogmiljö inom Hofors Kommun behö-
ver kunskapsnivån bland tillståndshavare och deras personal höjas och underhållas. Dessu-
tom bör alkoholhandäggarens arbetstid i kommunen höjas från nuvarande 20 % till 50 % 
för att säkerställa god handläggning enligt Länsstyrelsens och Folkhälsomyndighetens krav. 
God handläggning innebär att de lagar och förordningar som finns, följs.  
 
Då Alkohollagen är en skyddslag, skall alkoholhandläggaren stödja krögarna kring hante-
ringen av alkohol och dess konsekvenser. 
 
God handläggning kräver mer tid för alkoholhandläggaren, för fler tillsyner både på krogen 
och så kallad inre tillsyn. Inre tillsyn innebär att bolagen kontrolleras finansiellt, om ägar-
förhållanden samt ägarnas vandel.  Att läsa in sig i de senaste tolkningarna av alkohollagen, 
information och nya rön från Folkhälso-myndigheten, utbildningar och information från 
Länsstyrelsen, utbilda och informera krögarna, möjligheter att träffa andra handläggare i 
Länet för att skapa en samsyn kring Alkohollagen, vilket förenklar för både handläggare och 
krögare då alla pratar ”samma språk”. Samma sak gäller försäljningen av folköl. 
 
Utifrån ovanstående redogörelse ligger prisbilden för ansöknings- och tillsynsavgifter fel 
och bör därför justeras. 

Dnr 2018/117 
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Ärendets beredning 
I arbetet har en jämförelse med andra närliggande kommuner genomförts. Jämförelsen 
visar att Hofors utan kostnad tillhandahåller många tjänster som är avgiftsbelagda i andra 
kommuner. 

Yrkanden under sammanträde 
Ordförande Kenneth Axling föreslår att texten ”enligt bilaga” läggs till respektive att-sats i 
de två beslutsmeningarna från tjänsteskrivelsen, samt att inte ta någon ökad omsättnings-
avgift efter omsättning på tre miljoner kronor. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med föreslaget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förslag till nya avgifter inom alkoholhandläggning 
Förslag till reviderade avgifter inom alkoholhandläggning 
Jämförelse taxor olika kommuner samt förslag på ny taxa i Hofors 
Tjänsteskrivelse, Torbjörn Nordström, 2019-05-07 
Presentation alkoholhandläggning, Torbjörn Nordström 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
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§ 64 Budget 2020, plan 2021-2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- att fastställa preliminär verksamhetsplan 2020-2022 inkl. nämndmål för 2020 med 
nedanstående ändringar, 

- att förslaget till nämndmål som rör nyckeltal och målet att införa digitala lösningar 
istället anges som beskrivningar till målet att effektivisera och förbättra arbetssätt 
med brukaren i fokus 

- De två första målen i förslaget istället anges som beskrivningar till målet en god 
samverkan internt och externt. 

- att fastställa preliminär budget 2020, plan 2021-2022. 
 
Ulla-Carin Lindström Ahlén (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för vänsterpartiets 
budget. 

Ärende 
Under våren har kommunfullmäktige fastställt preliminära ekonomiska ramar för budget 
2020 och plan 2021-2022. Ramen socialnämnden har blivit tilldelad för 2020 är 273 mkr. I 
ramen ingår kompensation för löneökningar på 2,3 % samt ett sparbeting på 3,5 %, detta 
betyder att socialnämnden behöver spara 9,7 mkr. för att anpassa sig till den tilldelade ra-
men.  
 
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska respektive nämnd lämna förslag till budget, 
verksamhetsplan och nämndmål i maj månad. I verksamhetsplanen redovisas hur budgeten 
är lagd per verksamhet, nämndmål för 2020 samt investeringsäskanden.  
Alla enheter inom socialnämnden har genomgående under budgetarbetet arbetat aktivt 
med besparingar för att nämnden ska ha en budget i balans. Det största arbetet med be-
sparingar har genomförts inom socialnämndens ledningsgrupp. 
 

Förslag under sammanträdet 
Gry Sjöberg (HOP) yrkar som tilläggsyrkande: 

- att förslaget till nämndmål som rör nyckeltal och målet att införa digitala lösningar 
istället anges som beskrivningar till målet att effektivisera och förbättra arbetssätt 
med brukaren i fokus 

- De två första målen i förslaget istället anges som beskrivningar till målet en god 
samverkan internt och externt. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

Dnr 2019/7 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Sara Karlsson, 2019-05-02 
Verksamhetsplan 2020-2022 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 65 Yttrande om finansiering av system för kunskapsstyrning 

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

Yttrande 
Socialnämnden ställer sig positiv till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommen-
dation. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta SKL:s rekommendation om ge-
mensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verk-
samheter. Kostnaden bör beaktas i kommande budgetarbete och uppgår till ca 20 000 SEK 
årligen 2020-2023. 

Ärende 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14 decem-
ber 2018 beslutat att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera vik-
tiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell 
samordning.  Kommunerna är ombedda att ta ställning till denna rekommendation inklu-
sive förslag för finansiering och meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget 
senast den 15 juni 2019. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i ledning 
och styrning av: 

- De kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård 
inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att utveckla 
andra register för socialtjänstens verksamheter. 

- Stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling av 
gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat. 

- Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyr-
ningssystem. 

Kommunstyrelsen i Hofors har 2016 sagt nej till SKL:s begäran om finansiering med moti-
veringen att frågan bör hanteras inom ordinarie process i samband med utarbetande av 
den årliga verksamhetsplanen, antingen genom omprioritering av befintliga medel eller 
genom justering av avgiftsnivån till kommunerna.  

Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande till SKL:s nya förslag. 

Förslag under sammanträdet 
Ordförande yrkar att socialnämnden istället beslutar att anta förslaget som sitt eget och att 
överlämna det till kommunstyrelsen. 

Dnr 2019/30 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslag 

Ekonomisk kalkyl  
Hofors kommuns invånarantal (ca 9600 personer i april 2019) multipliceras med den före-
slagna kostnaden 1,95 SEK per invånare, vilket för Hofors ger en årlig kostnad om ca 18 700 
SEK. 

Beslutsunderlag 
Meddelande från SKL – rekommendation till kommuner 
Tjänsteskrivelse, Susanne Holmgren, 2019-04-26 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 66 Redovisning av svar till IVO avs tillsyn av ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete 

Ärende 

Ärendet utgår. 

Beslutsunderlag 
Kommunicering av beslutsunderlag, enkät IVO, 2019-04-08 
Svar angående enkät, 2019-04-18 
Beslut att avsluta ärende, 2019-04-25 

Dnr 2018/104 
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§ 67 Information Trädgårdsstaden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Trädgårdsmästare Inger Svedvall berättar om det pågående arbetet i växthuset. Det talas 
om att trettio deltagare kommer delta per år, för närvarande deltar fjorton personer, bl.a. 
arbetsförmedlingen slussar in folk.  
 
Christina Hansson informerar om att det är mycket fokus på att göra klart allt inför invig-
ningen. Många intressenter hör av sig. Ett forskningsprojekt från högskolan har startat 
kring hur barn påverkas av att delta i odlingsprojekt. Önskemål om andra forskningsprojekt 
har mottagits. Man kommer att samarbeta med förskolan. Träff med chefer inom äldre-
omsorg är planerad. 
 
Stefan Hallström och Timo Lahti informerar om förstudie rörande naturbaserad grön rehab 
och hälsoträdgård, om hur den kommer genomföras. Förstudien har beviljats finansiering 
genom Finsam. 

Beslutsunderlag 
Muntliga framställningar av Christina Hansson, Inger Svedvall, Stefan Hallström samt Timo 
Lahti. 

Dnr  
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§ 68 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2019 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och lämna den till kommunfullmäktige 
samt till kommunens revisorer. 

Ärende 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 

Om ett beslut inte verkställs inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde 
har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdö-
mande av en särskild avgift hos Förvaltningsrätten. 
 

Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning får inte alltid den hjälp och det stöd som 
de har lagstadgad rätt till. Kommunens socialnämnd är skyldig att rapportera om beviljad insats inte 
verkställts inom tre månader. 
 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre må-
nader. 
 

Om det sker avbrott i verkställigheten och det gynnande beslutet inte på nytt verkställts inom tre 
månader ska detta rapporteras. Det kan gälla t e x att en kontaktperson slutat och någon ny kon-
taktperson inte har kunnat rekryteras inom tre månader från dagen för avbrottet. Inrapporterings-
skyldigheten gäller även för avbrott som skett och som inte är verkställt på nytt när aktuell rappor-
tering sker.  
 

Socialnämnden ska rapportera ej verkställda beslut till kommunfullmäktige och till revisorerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson 2019-04-26 
Rapport – ej verkställda beslut kvartal 1 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 

Dnr 2019/29 
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§ 69 Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Ärende 
Ordförande informerar om ny föreslagen placering av nytt äldreboende på västerleden 
rörande nytt äldreboende. För närvarande är förslaget att bygga äldreboende i två 
huskroppar. Det kräver dock en detaljplaneändring, vilket i vissa scenarier skulle kunna 
medföra att det första alternativet med byggnation på Hesselgrenska blir fördelaktigt. 
Sanne Stenberg (HOP) önskar att nämnden får fortsatt och gärna löpande information kring 
ärendet. 

Dnr  
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§ 70 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan föregående nämndsammanträde 2019-04-
25: 
 
Löpnr Ärende Avsändare 

183/2019 Beviljande av ansvarsfrihet Kommunfullmäktige 

184/2019 Beslut om preliminära ramar och anvis-

ningar 

Kommunfullmäktige 

185/2019 Uppdrag: Framtagande av handlingsplan 

för minoritetspolitiskt program 

Kommunfullmäktige 

186/2019 Nya reglementen för kommunala pension-

ärsrådet och kommunala tillgänglighetsrå-

det 

Kommunfullmäktige 

187/2019 Rapportering av obesvarade motioner och 

medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 

206/2019 Granskning av dataskyddsorganisation Hofors Dataskyddsombud 

Sedan kallelsen skickades ut har följande meddelanden inkommit: 

161/2019 Slutbesked med anmärkning Västra Gästriklands sam-

hällsbyggnadsnämnd 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2019-05-07 

Dnr 2019/1002 
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§ 71 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 kommu-
nallagen. 
 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet med nämndens delegationsord-
ning. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas 
i detta ärende. 
 
Sedan socialnämndens föregående sammanträde den 2019-04-25 har följande delegat-
ionsbeslut tagits: 
 

Löpnr Delegationsbeslut 

172/2019 Tillfälligt serveringstillstånd för Sportbaren, till Zurab Gryta Ab 

179/2019 Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, valborg, Hästbo bygdegård 

196/2019 Lista över beslut inom äldreomsorgen, april 2019 

197/2019 Lista över beslut för funktionsnedsättning enligt SoL, april 2019 

198/2019 Lista över beslut för funktionsnedsättning enligt LSS, april 2019 

199/2019 Lista över beslut inom individ och familjeomsorgen, april 2019 

Hos IFO Utskottet för individärendens protokoll 2019-04-24 

Hos IFO Utskottet för individärendens protokoll 2019-05-13 

Sedan kallelsen skickades ut har följande beslut fattats: 

215/2019 Ordförandebeslut – Godkännande av kostnad gällande behandling 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2019-05-07 

Dnr 2019/1001 
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§ 72 Initiativärende - återrapportering från IFO 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att initiativärendet avslås. 
 
Gry Sjöberg (HOP), Charlie Ahlholm (SD), Ulla Carin Lindström Ahlén (V) reserverar sig mot 
beslutet. 

Ärende 
Ulla-Carin Lindström Ahlén (V) inkommer med initiativärende med anledning av arbetsmil-
jön på IFO. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulla-Carin Lindström Ahlén (V) yrkar att nämnden beslutar om att det under en period sker 
en kontinuerlig skriftlig återrapportering till socialnämnden kring utvecklingen av arbets-
miljön på IFO. 

Arne Evertsson (L) yrkar att initiativärendet avslås. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer besluten mot 
varandra. Nämnden godkänner propositionsordningen. Ärendet avgörs genom acklamat-
ion. Ordförande finner att nämnden beslutar i  enlighet med Arne Evertsson (L) förslag. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Ulla-Carin Lindström Ahlén (V) 2019-05-23 

Dnr  


