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§ 33. Val av justerare 

Ärende 

Socialnämnden beslutar jämte ordförande justera dagens protokoll utse Carina Halfvars (V) 

  

§ 34. Godkänna dagordningen 

Beslut 

 
Tillägg till dagordningen 
 
Ärende: 15 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg 
 
 
  

§ 35. Information från kommunens fackliga samverkansgrupp 

Ärende 

MBL- information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den torsdagen den 8 
mars med Kommunal och VISION 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen 
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Dnr 2018/32 

§ 36. Verksamhetsberättelse för Socialnämnden 2017 

Ärende 

Nämnd/styrelser och enheter ska för varje år lämna en verksamhetsberättelse, d v s en 
ekonomisk och verksamhetsmässig analys av vad som hänt under året. Nämndernas 
verksamhetsberättelse är i sin tur ett underlag för kommunens årsredovisning, där 
upplysning ska lämnas om verksamhetens resultat, finansiering och den ekonomiska 
ställningen vid årets slut. 
 
Årets resultat blev ett underskott i förhållande till budget på 24,7 miljoner kronor, inklusive 
det ospecificerade sparkravet på 5,2 mkr. som nämnden gick in med i verksamhetsåret. 
Prognos vid tertial 2 var ett underskott 22,4 miljoner kronor. 
De verksamheter som visade stora underskott var LSS/Psykiatri 10,9 miljoner kronor samt 
individ- och familjeomsorgen som gick med ett underskott på 12 miljoner kronor. 
 
En stor bidragande orsak till underskottet är de minskade statsbidragen, framför allt från 
Migrationsverket.  
Orsaken till underskottet inom LSS/Psykiatri beror bland annat på att ungdomsboendet har 
varit helt obudgeterat under 2017, samt att de har inkommit nya obudgeterade beslut. 
 
Underskottet på individ- och familjeomsorgen beror till stor del av de minskade intäkterna 
från Migrationsverket samt att man haft många externa placeringar inom missbruk. 
 
Den totala budgeten för 2017 års investeringar var 6 449 441 kronor. Under 2017 har 
investeringar på 760 131 kronor genomförts. Investering av digitala trygghetslarm på 2 100 
000 kronor, växthuset hos AMI på 400 000 kronor samt byte av Verksamhetssystem på 2 
000 000 kronor har inte genomförts vilka planeras vidare under 2018. En rad andra 
planerade investeringar under 2017 har inte heller hunnit slutföras under året och därav 
måste nämnden begära hos kommunfullmäktige om en överföring från föregående års 
investeringsbudget på 5 689 310 kronor till år 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonom Sara Karlsson, 2018-03-08 
Socialnämndens Verksamhetsberättelse 2017 
Muntlig information från ekonom Sara Karlsson 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna Socialnämndens verksamhetsberättelse för 2017 
att begära hos kommunfullmäktige om en överföring från föregående  
      års investeringsbudget på 5 689 310 kronor till år 2018 
 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Sara Karlsson 
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Dnr 2018/30 

§ 37. Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 

Ärende 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheter regelbundet dokumentera de åtgärder 
som vidtagits för att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet samt vilka resultat som 
uppnåtts. Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska varje vårdgivare upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. 
För att uppnå dessa krav upprättar socialnämnden årligen en sammanhållen kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur arbetet bedrivits under året. 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen fungerar som ett bokslut för socialnämndens 
verksamheter där tillfälle ges att summera det gångna årets kvalitetsarbete och presentera 
detta på ett tillgängligt vis för både medborgare, medarbetare och politiker. Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen syftar även till att bidra till det systematiska kvalitetsarbetet. 
Genom att årligen summera vidtagna åtgärder kan ytterligare strategier för nästkommande 
års arbete identifieras och prioriteras. 
 
Nämnden ska fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt 
kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Verksamhetschef kvalitet- och HSL Cissi Hedwall, Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) Inger Söderberg 
Muntlig information från verksamhetschef kvalitet- och HSL Cissi Hedwall och via 
konferenstelefon medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Inger Söderberg 
  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
 att godkänna Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2017 med fortsatt 
       förbättringsarbete för 2018. 
 
Expedieras 
Cissi Hedwall 
Inger Söderberg 
Susanne Holmgren 
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Dnr 2018/29 

§ 38. Ändring av delegationsordningen för Individ- och 
familjeomsorgen 

Ärende 

I den nuvarande delegationsordning för Individ och familjeomsorgen och dess 
verksamheter står det att delegaten i vissa fall ska vara enhetschef, för att förenkla 
arbetsförhållanden för socialsekreterarna så är det av vikt att delegationen ändras 
till att i första hand förste socialsekreterare ska kunna besluta då den finns på plats 
och har insikt i ärendena. I andra hand när inte förste socialsekreterare är på plats 
ska enhetschef vara delegat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse IFO-chef Pernilla Neuman 2018-03-05 
Förslag till delegationsordning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att anta en reviderad delegationsordning 
 
Expedieras 
Akten 
Socialnämndens ledningsgrupp 
Enhetschef IFO 
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Dnr 2018/37 

§ 39. Ändring av delegationsordning Arbetsmarkand- och integration 

Ärende 

Inom Integrationsenheten vid verksamheten för Arbetsmarknad och Integration handläggs 
ärenden om ekonomiskt bistånd för nyanlända inom kommunens flyktingmottagning. 
Huvudsakligen bistånd i den initiala fasen innan utbetalning av etableringsersättning 
kommer igång men i viss utsträckning också övrigt ekonomiskt bistånd.  
 
Den nuvarande delegationsordningen för Socialnämnden behöver ändras enligt följande: 
 
Under rubriken Arbetsmarknad och Integration   
 
Punkt 22 Ekonomiskt bistånd till nyanlända 
22.1      
Ärendetyp Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd enligt riksnorm och 

generellt godtagbara kostnader enligt kommunens riktlinjer för ekonomisk 
bistånd   

Delegat  Socialsekreterare/ handläggare integration  
Lagrum 4 kap. 1 § SoL 
 
22.2 
Ärendetyp Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd utöver riksnorm och 

generellt godtagbara kostnader enligt kommunens riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd 
a) Högst 10 % av prisbasbelopp per person/år 
b) Högst 20 % av prisbasbelopp 
c) Högst 30 % av prisbasbelopp 
d) Kostnad därutöver 
 

 Delegat        a)   Socialsekreterare/ handläggare Integration 
           b)   Enhetschef Integration 
           c)    AMI-Chef  
           d)   Utskott 
 
Lagrum          4 kap. 1 § SoL 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, verksamhetschef Stefan Carlehäll, 2018-03-21 
Förslag till delegationsordning 
Muntlig information från Socialchef Susanne Holmgren 
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Beslut 

 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta en reviderad delegationsordning 
 
Expedieras 
Akten 
Socialnämndens ledningsgrupp 
Enhetschef integration 
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Dnr 2018/28 

§ 40. Risknorm för ekonomiskt bistånd 2018 

Ärende 

En person som ingår i ett hushåll utan att vara sambo. 
En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra personer, utan 
att räknas som sambo.  
För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop personens del av de 
gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader för ensamstående.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Tf. enhetschef Vuxenenheten Merja Peltonen 2018-02-21 
Muntlig information från Tf. enhetschef Vuxenenheten Merja Peltonen, Enhetschef IFO 
Heidi Bergström 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att socialnämnden antar förslag på fördelning av riksnormen 2018 
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§ 41. Jag och min familj 

Ärende 

Projektet finansieras i tre år av Folkhälsomyndigheten och syftar till att utvärdera effekterna 
av det familjebaserade öppenvårdsprogrammet ”Jag & min familj”.  Programmet vänder sig 
till familjer där förälder eller annan vuxen i barnets närhet har problem med missbruk och 
innehåller 8 träffar.  I Jag & min familj involveras hela familjen med syftet att på ett sakligt, 
avdramatiserat och icke-dömande sätt kommunicera om missbruket och problemen i 
familjen.  
 
Programmets målsättning är att: 
 

 Barn och vuxna ska förbättra sin psykiska hälsa, 

 Kommunikationsförmågan och det emotionella klimatet i familjen ska förbättras, 

 Den vuxnes motivation till förändring ska stärkas, 

 Både barn och vuxna ska uppleva sig delaktiga i programmet 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Socialsekreterare Familjerätten Bengt Djeerf och Enhetschef IFO 
Heidi Bergström 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 
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§ 42. Spelmissbruk -information 

Ärende 

Spel om pengar bland unga under 18 år:  
 
Det har kommit ett tillägg i Socialtjänstlagen att socialnämnden aktivt ska arbeta för att 
förebygga och motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga. 
 
I 2017-års CAN-rapport framkom det att 19 % av eleverna i åk 9 i Hofors någon gång under 
det senaste året hade spelat om pengar. Det motsvarar ca 16 elever. 
 
Det har framkommit i en rapport att det är vanligt med spel om pengar bland annat i bland 
idrottande ungdomar, ungdomar med psykisk ohälsa samt ungdomar som dricker alkohol.  
 
Det är många av våra Hofors-ungdomar som går på gymnasiet på annan ort, men som 
idrottar i Hofors. Därför planerar man i det förebyggande arbetet att vända sig till 
idrottsföreningarna istället för att träffa ungdomarna genom skolan. 
 
En extern föreläsare planeras kunna hålla i information kring detta både till ungdomar och 
vuxna. Det har även planerats att ha samarbete med Entré ungdom, med information till 
barn och vuxna i deras verksamhet. 
 
För att få hjälp med att sprida information så har man kontaktat Spelberoendes 
Riksförbunds Lokalförening i Borlänge. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information från samordnaden mellan BUN och SN Angelica Ajax och Enhetschef 
IFO Heidi Bergström 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 
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Dnr 2018/24 

§ 43. Ansökan om förlängning av tillstånd för musikunderhållning 

Ärende 

Ang Byzantio lnvest AB, 556969-4085, Övre Bergsgatan 4, 802 51 Gävle 
SAKEN: Ansökan om förlängning av tillståndet för musikunderhållning från 
klockan 22.00 till klockan 23.00 vardagar, samt från klockan 23.00 fredagar, 
lördagar samt helgdagsaftnar till klockan 24.00. 
 
Sökande bolaget är verksamt inom bemanningsbranschen och ägs och leds av 
Andreas Chatzoudis. Denne har avlagt föreskrivet kunskapsprov i alkohollagen. 
 
Sökande bolaget hyr anläggningen i komplett skick och behöver därför inte 
investera i utrustning och inventarier. 
 
Av ingiven Verksamhetsbeskrivning framgår bland annat att man avser att ha 
trubadur-underhållning varje fredag under juli och augusti; totalt 8-9 kvällar. 
 
Restaurangen är registrerad som livsmedels anläggning och har en meny som 
uppfyller alkohollagens krav på varierat matutbud. 
 
Serveringsytor finns inomhus, på inglasad veranda och på gräsplanen framför. 
Inomhus finns plats för 49 gäster, varav 34 sittande. 
 
Skatteverket anför i yttrande att sökandebolaget skickat en 
betalningsuppmaning vid ett tillfälle. Varken bolaget eller företagsledaren har 
aktuella skatteskulder. 
 
Skuldfrihetsbevis och konkursfrihetsbevis från Kronofogdemyndigheten har 
ingivits. 
 
Polismyndigheten har inget att erinra beträffande sökandens lämplighet. Det är 
känt att berusningsläget på stället varit högt under tidigare regim och att 
klagomål framförts. Behovet av 2 ordningsvakter föreligger fredagar och 
lördagskvällar från klockan 21.00 fram till dess att serveringsstället är utrymt. 
 
Räddningstjänsten anför att lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt och 
att maxantalet gäster inomhus å 49 personer bedöms som rimligt. 
 
Det förekom under sommaren 2015 omfattande störningar från musikspelning 
på serveringsstället vilket föranledde socialnämnden att ändra tillståndet på så 
sätt, att musikspelning utomhus måste upphöra senast klockan 23:00 fredagar 
och lördagar och senast klockan 22:00 övriga dagar. 
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Sökandebolaget uppfyller de grundläggande Iämplighetskraven i 8 kap 12 § 
alkohollagen (2010:1622) och kraven på kök och mat i 8kap 15 § samma lag. Att 
bolaget vid ett tillfälle fått betalningsuppmaning föranleder ingen annan 
bedömning. 
 
Det återstår då att med stöd av 8 kap 17 § alkohollagen pröva huruvida ett bifall 
till ansökan kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning, nykterhet, 
särskild risk för människors hälsa samt störningsrisken för grannar och tillfälligt 
boende på campingplatsen. Ändringen av tid för musikspelning förra sommaren 
hade god effekt. Men nu efterfrågar sökande samt hans gäster längre öppentider 
och skriver i sin ansökan att verksamheten är välskött och omtyckt. 
 

 Att det inte varit några negativa incidenter under två år. 

 Att det inte finns någon anledning att verksamheten inte kommer att 
             skötas annorlunda framöver än vad den skötts under dessa två år. 

 Att boende i närområdet inte har något att erinra om att musiken pågår 
             en timme till på kvällen. 

 Att med föreslagna villkor om 2 ordningsvakter, minimeras risken för 
             störningar. 

 Antalet musikkvällar kommer inte att utökas annat än marginellt 
 
Räddningstjänstensbedömning av maxantal gäster inomhus bör tillfogas som 
villkor. 
 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har inget att erinra men 
informerar att musiken bör vara av bakgrundsljud efter klockan 22.00 och att 
följa Socialstyrelsens riktvärden när det gäller höga ljudnivåer, lokaler och platser 
dit både barn och vuxna har tillträde, vilka är 110dB maximalt och ekvivalent ljud 
97 dB. 
 
Enligt riktlinjer för serveringstillstånd fastställd av socialnämnden 2014-04-03 så 
säger dessa riktlinjer vad gäller uteserveringar: 
 

 Att vid musikunderhållning skall musiken hållas på en sådan nivå att 
närboende inte upplever sig som störda. 

 Att vid musikunderhållning via högtalare skall musiken avslutas senast 
             klockan 23.00 

 Att veranda inkluderas i uteserveringar, även inglasad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Alkoholhandläggare Torbjörn Nordström 2018-02-28 
Muntlig information från ordförande Kenneth Axling 
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  Förslag till beslut  

att musikunderhållning utomhus skall upphöra senast klockan 24.00 fredagar, 
      lördagar och helgdagsaftnar dock får musikunderhållningen sista timmen mellan 
      23.00 och 24.00, och mellan klockan 22.00 och 23.00 övriga dagar framföras 
      akustiskt, det vill säga utan högtalarutrustning och därför övrigt 
      rekommendationerna från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning följs 
 
att på fredagar, lördagar och helgdagsaftnar skall det finnas minst två (2) av 
      polismyndighet förordnade ordningsvakter från klockan 21:00 fram till dess 
      serveringsstället stängts och utrymts 
 
att högst 49 personer får samtidigt uppehålla sig inomhus 

Yrkande  

Anne Persson (HOP) och Ziita Eriksson (M) yrkar på återremiss av ärendet, efterfråga ett 
förtydligande av omständigheterna kring ordningsfrågan 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om man kan bifalla Anne Persson (HOP) och Ziita Eriksson (M) 
yrkande om att ärendet återremiteras till nästa socialnämnd. Ordförande finner att det 
finns stöd att bifall att ärendet återremiteras för förtydligande av ordningsfrågan  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till nästa Socialnämnd 
 
Expedieras 
Torbjörn Nordström 
Akten 
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§ 44. Rapporter 

 Målen genomgång/sammanfattning 

 Information om Trädgårdsstaden  
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Dnr 2018/1002 

§ 45. Rapportering av meddelanden 

Ärende 

Löpnr Ärende Avsändare/Mottagare Reg.datum 
68/2018 Medborgarförslag om asylsökande 

ungdomars situation 
Kommunstyrelsen 2018-02-09 

69/2018 Yttrande gällande granskning av 
delårsrapport per 2017-08-31 

Kommunstyrelsen 2018-02-09 
 

70/2018 Beslut om ekonomistyrningsregler Kommunstyrelsen 2018-02-09 
 

72/2018 Rekryteringsmyndigheten begäran om 
uppgifter om totalförsvarsplikt 

Ann-Chatrin Sundberg 2018-02-12 
 

76/2018 Nationell utredning av vård vid astma 
och Kol 

Inger Söderberg/ MAS 2018-02-15 

77/2018 195 miljoner i tillfälligt stöd till 
ensamkommande att stanna kvar i 
kommunerna betalas ut i februari 2018 

Migrationsverket 2018-02-15 
 

82/2018 Sammanställning av svar på Öppna 
Jämförelser 

Cissi Hedwall 2018-02-21 

 84/2018 Familjerådgivningens 
verksamhetsberättelse 2017 

Familjerådgivningen  2018-02-26 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Ulrika Tysk 2018-02-27 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna 
 
 
Expedieras 
Akten 
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Dnr 2018/38 

§ 46. Initiativärende – utökad information till hela nämnden 

Ärende 

Initierar ett ärende i samband med punkten "Meddelanden", Socialnämnden 
2018-03-22, utökad information till hela nämnden 
 
I december inkom en skrivelse från IVO, ärende 5, 2018-01-25 socialnämnden 
Där det bla på sid 2 står ”vidare framgår att nämnden inte efter frågat varför 
åtgärder inte vidtagits. IVO vill i sammanhanget påpeka vikten av att lärdomar 
från inträffade händelser används i nämndens systematiska förbättringsarbete 
för att förhindra att liknande händelser träffar igen. Detta gäller alla typer av 
händelser i verksamheten.” 
 
På detta möte avsa jag muntligen mitt ansvar då nämnden överhuvudtaget inte 
informerat som denna anmälan, samt ifrågasatte jag muntligen om bara 
Ordföranden informerats omhändelsen. 
 
Då inga protokoll inte erhålls från socialnämnden med nästkommande kallelse 
uppfattade jag inte om min protest medtagits. 
 
Jag yrkar på att: 
 
-Protokoll medskickas till kommande möte 
 
-Att alla allvarliga händelser bifogas som information till helanämnden, tex Lex 
Maria, från IVO, AMV m.fl. då hela nämnden är ytterst ansvarig 
 
-Praktiska rutiner införs så att hanterbar läsning av post kan ske på nämnden 

Beslutsunderlag 

Initiativärende Anne Persson (HOP) 2018-03-22 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att uppdra till socialchef hur hantering av meddelanden ska behandlas 
 
Expedieras 
Anne Persson (HOP) 
Susanne Holmgren 
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Dnr 2018/1001 

§ 47. Rapportering av delegationsbeslut 

Ärende 

Utskottet för individärenden                                                     Protokoll 2018-02-21 
                                                                                                         Protokoll 2018-03-14 
 
Individ- och familjeomsorgen 
 
Äldreomsorgen                                                                             Februari 2018 
                                                                                                         Hemtjänsten, SoL, särskilt 
                                                                                                         Boende, SoL 
                                                                                                         Dagverksamhet SoL, 
                                                                                                         Korttidsvistelse SoL, 
                                                                                                         Avgiftsbeslut SoL, 
                                                                                                         Trygghetslarm SoL, 
 
LSS/Psykiatrin                                                                                Februari 2018 
                                                                                                         Korttidsvistelse, personlig 
                                                                                                         Assistans, boende 
                                                                                                         Ledsagarservice, LSS 
 
Ordförandebeslut Februari 2018 
 
Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap: 
   
Hästbo Bygdegårdsförening 
Lena Holmstedt Service, Torsåkers Bygdegård 
Lena Holmstedt Service, Bergs kvarncafé 
 
                                                                                                         
 
 
 
Ordförandets tjänstgöringsrapport Februari 2018                                                                                                   
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Ulrika Tysk 2018-02-27 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna 
 
Expedieras 
Akten 
 


