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§ 48. Val av justerare 

Ärende 

Socialnämnden beslutar jämte ordförande justera dagens protokoll utse Ziita Eriksson (M) 

  

§ 49. Godkännande av dagordning 

Ärende 

Tillägg till dagordningen 

Ärende 10 utgår 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen med ovanstående förändring. 
 
  

§ 50. Information från kommunens fackliga samverkansgrupp 

Ärende 

MBL- information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den torsdagen den 11 
mars med Kommunal och VISION 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen 
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Dnr 2018/38 

§ 51. Revidering av utbildningskrav för vård och omsorgspersonal i Hofors 
kommun 

Ärende 

Socialstyrelsen har i november 2011 beslutat om de allmänna råden ”Grundläggande 
kunskaper hos personer som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre” SOSFS 2011:12. 
Med anledning av dessa allmänna råd har Hofors Kommun skapat kompetenskrav för 
framtida tillsvidareanställd personal inom vård- och omsorg. Dessa antogs av 
Socialnämnden 2014-04-03 och började gälla i verksamheterna 2014-05-01 
På grund av ändring i kurser för vuxenutbildning och tillgång på vikarier så har dokumentet 
reviderats 
  

Ekonomisk kalkyl 
Ingen kalkyl gjord. En konsekvens som kan bli om det saknas utbildad personal för att utföra 
arbetsuppgifter på delegation är att övertidsersättning kan öka 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, äldreomsorgschef Anita Svensson 2018-03-21 
Utbildningskrav för vård och omsorgspersonal i Hofors kommun 2018-03-21 
Muntlig information från äldreomsorgchef Anita Svensson 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna revideringen av utbildningskrav för vård och omsorgspersonal 
       i Hofors kommun 
 
  
 
Expedieras 
Äldreomsorgschef 
Verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri 
Enhetschefer Äldreomsorg 
Enhetschefer LSS/Socialpsykiatri 
Akten 
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Dnr 2018/44 

§ 52. Förslag till budget 2019, plan 2020-2021 

Ärende 

Kommunfullmäktige har under våren fastställt preliminära ekonomiska ramar för budget 
2019 och plan 2020-2021 samt kommunövergripande mål för 2019. Enligt kommunens 
ekonomistyrningsregler ska nämnderna i april lämna förslag till preliminär budget, samt 
preliminär verksamhetsplan där preliminära nämndsmålen för 2019 ingår. Socialnämndens 
ram för 2019 är 271 mkr. I ram för 2019 ingår kompensation för löneökningar på 2,5 %. 
 
Budgeten för 2019 är lagd över ram med 26,2 mkr. I dokumentet "Förslag till budget 2019, 
plan 2020-2021" redovisas de behov som finns utöver ram samt investeringsäskande. 
 
En översyn av de verksamheter som idag finns inom socialnämnden har gjorts tillsammans 
med socialnämndens utsedda budgetgrupp för att försöka hitta åtgärder som ger minskade 
kostnader och ökade intäkter. Detta samarbete ser man positivt till att fortsätta. 
 
Vidare föreslås dessa kostnadsminskningar 
- Minskning av feriejobb med ? 
- Översyn av avgifter 
- Ingen demenssjuksköterska endast en person som arbetar med demens 
- Dra ned på bidrag till sociala föreningar 
- Se över vägledning för bistånd inom äldreomsorg och LSS 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonom Sara Karlsson, 2018-04-17 
Förslag till budget 2019, plan 2020-2021 
Verksamhetsplan 2019-2021 
Preliminåra nämndsmål 2019 
Muntlig information från ekonom Sara Karlsson 
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Tillägg till protokoll 

Då förslag till budget ligger 26,2 mkr över ram så anser ledamot Ziita Eriksson (M) att 
feriearbete (1,2 mkr) inte är att prioritera i detta läge. De föreslagna åtgärderna hamnar på 
totalt 19,8 mkr vilket innebär att det krävs ytterligare 6,4 mkr för att komma ner till ram. 
Väljer nämnden att prioritera feriearbete blir summan 7,6 mkr som måste tas från annan 
verksamhet.  
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa preliminär verksamhetsplan inklusive preliminära nämndsmål  
      för 2019 och förslag till budget 2019 och plan 2020-2021 
att godkänna föreslagna kostnadsminskningar med den förändringen att feriejobb 
      och bidrag till sociala föreningar utgår i de föreslagna kostnadsminskningarna 
 
 
  
 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Sara Karlsson 
Susanne Holmgren 
Akten 
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Dnr 2018/1000 

§ 53. Utvärdering av nya bemanningsmodellen 

Ärende 

Konsult Lars-Åke Almqvist har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Hofors kommun att 
utvärdera nya bemanningsmodeller inom två enheter, Persgårdens äldreboende och 
Hemtjänsten. Bakgrunden till detta är att Hofors kommun tidigare hade fattat beslut om att 
medarbetarna skulle erbjudas rätten att arbeta heltid, den så kallade Hoforsmodellen. Den 
upphörde att gälla i och med att Kommunal sade upp det lokala arbetstidsavtal som låg till 
grund för modellen. Undertecknad fick 2014 i uppdrag att göra en genomlysning av 
bemanningsekonomin inom äldre- och handikappomsorgens verksamheter. Denna har 
presenterat för Socialnämnden och Kommunstyrelsen. En handlingsplan utarbetades av 
förvaltningsledningen. Denna innehöll bland annat ett förslag att genomföra utbildning i 
bemanningsekonomi, Bemanna Rätt, för avdelnings- och enhetschefer samt ett antal 
utvalda medarbetare. Utbildningen genomfördes under 2015. 
 
Konsult Lars-Åke Almqvists genomlysning och diskussioner under utbildningen visar att det 
fanns ett stort antal timavlönade i verksamheterna. Andelen arbetade timmar av 
tillsvidareanställda var i många verksamheter låg, ca 60-70%. Därför beslutade 
förvaltningsledningen att inleda en försöksverksamhet med att utveckla och testa nya 
bemanningsmodeller inom två verksamheter, Persgårdens äldreboende och Hemtjänsten. 
Försöket inleddes för Persgårdens del under november 2015 och inom hemtjänsten stegvis 
under 2016 med start i januari. Detta har avrapporterats till förvaltningsledning, 
Socialnämnd och Kommunstyrelse i december 2016. Resultatet av redovisningen blev att 
ytterligare fyra resursturer infördes på Persgårdens två avdelningar för särskilt boende från 
och med den 1 mars 2017. En första redovisning av resultatet av denna förändring gjordes 
under hösten 2017. Då redovisades utvecklingen av bemanning och ekonomi för jan – maj 
2017 jämfört med motsvarande period under 2016. Redovisningen för 2017 delades in i två 
perioder: jan- februari och mars - maj. 
 
I denna rapport redovisas utvecklingen för Persgården för hela 2017 och jämförs med 
resultatet för 2016. 

Beslutsunderlag 

Utvärdering av nya bemanningsmodellen, Persgårdens äldreboende i Hofors kommun 
2016-2017 
Muntlig information från Lars-Åke Almqvist Konsult, Alamanco 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 
 
 
 
 
Expedieras 
Anita Svensson 
Viktoria Lindström 
Susanne Holmgren 
Akten 
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Dnr 2018/41 

§ 54. Väcka tala enligt 6 kap 8 § föräldrabalken om överflyttning av 
vårdnaden till särskilt förordnad vårdnadshavare 

Ärende 
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§ 55. Information LSS 

Ärende 

Ärendet utgår. 
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§ 56. Trädgårdsstaden - information 

Ärende 

Verksamhetschef AMI Stefan Carlehäll och T.f VD Bertil Östberg Hofors Hus kommer och 
informerar vidare om läget med Trädgårdsstaden. 
 
Bertil Östberg ger en bakgrund till byggstarten av växthusen och hur anbudsdelen har gått 
till. 
 
Stefan Carlehäll informerar vidare om ett liknade projekt i Örebro som han har besökt. 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 
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Dnr 2018/24 

§ 57. Ansökan om förläggning av tillståndet 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 underjuli och augusti; totalt 8-9 kvällar. 
 
Restaurangen är registrerad som livsmedelsanläggning 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. 
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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. 
 
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 8kap 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 Ijudnivåer, 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. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivels, Alkoholhandläggare Torbjörn Nordström, 2018-02-28 
Socialnämndens protokoll 2018-03-22 
Muntlig information från Alkoholhandläggare Torbjörn Nordström 

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. 
 
att på fredagar, lördagar och helgdagsaftnar skall det finnas minst två (2) av 
       polismyndighetförordnadeordningsvakter från klockan 21:00 from till dess 
       serveringsstället stängs och utrymts. 
 
 att högst 49 personer får samtidigt uppehålla sig inomhus. 

Yrkande 

Benny Eriksson (S) och Carina Halfvars (V) yrkar på avslag i ärendet 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag, ett att bifalla ansökan och ett 
 att avslå ansökan. Ordförande ställer dessa två förslag mot varandra. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan 
 
 
Expedieras 
Torbjörn Nordström 
Akten 
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Dnr 2018/27 

§ 58. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 

Ärende 

Angående Pella Osman AB, 559144-4202, Faluvägen 6, 813 30 Hofors. 
 

SAKEN: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten vid 
Restaurang Viva, Faluvägen 6, 813 30 Hofors 
Ansökan avser alla slag av alkoholdrycker med serveringstid klockan 11:00-01:00 
 

Företagsledaren/ägaren Mohamed Osman, 910731-9254 har avlagt godkänt 
kunskapsprov i alkohollagern 2018-04-05 . 
 

Sökanden kommer att erbjuda ett varierat utbud av maträtter. Matutbudet är 
varierat och uppfyller alkohollagens krav och restaurangen är registrerat som 
Iivsmedelsanläggning. 
 
Finansieringen har skett genom köp av befintliga restauranginventarier samt 
genom att hyra lokalen av L Khalaf AB. Den totala investeringen uppgår till ett 
måttligt belopp. Den ekonomiska redogörelsen med köp, hyra och låneavtal är 
redogjorda genom transaktionsuppgifter från Swedbank där transaktionerna är 
tydliga. En likviditetsbudget gjord som visar på balans i ekonomin. Aktiebok 
samt bevis från Bolagsverket finns, där det informeras att inga personer finns med 
i näringsförbudsregistret eller i registret över fysiska personers och dödsbons 
konkurser. 
Anställningsavtal finns för alla anställda, med en tydligt uttalad alkoholpolicy 
samt serveringsansvarig personal. 
 
Polis-, skatte-, miljö- och kronofogdemyndigheterna har inget att erinra. 
 
Polisen vill erinra om skyldigheten som en innehavare av ett serveringstillstånd 
har, att verka för att förebygga ordningsstörningar och andra olägenheter. 
 
Räddningstjänsten har inget att invända och bedömer det rimligt att lokalen kan ta 
emot 78 sittande gäster i restaurangen samt 40 sittande gäster vid restaurangens 
uteservering. 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 
klockan 23:00 fredagar och lördagar, och senast klockan 22:00 övriga dagar. Ljud 
från eventuell musikanläggning ska inte störa närboende Det är viktigt att tänka på 
hur högtalare riktas för att minimera risken för störningar. Musiken bör vara av 
karaktären bakgrundsljud efter klockan 22.00. Eventuell belysning vid 
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uteserveringen skall riktas så att varken trafikanter eller närboende blir störda. 
Vid de tillfällen det förekommer trubadurunderhållning eller liknande verksamhet 
skall två (2) av polismyndighet förordnade ordningsvakter finnas på plats från 
klockan 21:00 till dess serveringsstället stängts och utrymts. 
 
Det har således inte framkommit något som skulle kunna utgöra hinder för 
serveringstillstånd. 
 
Med ovan angivna inskränkningar torde verksamheten inte störningar 
eller andra olägenheter. 
 
Ordföranden beslutade 2018-04-06 att meddela tillfälligt serveringstillstånd i 
avvaktan på socialnämndens slutliga beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialsekreterare Torbjörn Nordström 2018-04-05 
Muntliginformation från socialsekreterare Torbjörn Nordström 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja Pella Osman AB serveringstillstånd för Viva Restaurang och 
       Bar med följande inskränkningar 
 
att lokalen maximalt kan ta emot 78 sittande gäster i restaurangen samt 40 
      sittande gäster vid restaurangens uteservering 
 
att vid de tillfällen det förekommer trubadur, disco eller annan 
       underhållning skall minst två (2) av polismyndighet förordnade 
       ordningsvakter finnas på plats från klockan 21:00 till dess serveringsstället 
       stängts och utrymts. 
 
att servering utomhus skall upphöra senast klockan 24:00 fredagar, lördagar  
      och helgdagsaftnar och klockan 23:00 övriga dagar. 
 
att musikunderhållning utomhus skall upphöra senast klockan 23:00 fredagar,  
      lördagar och helgdagsaftnar och klockan 22:00 övriga dagar 
 
 
 
Expedieras 
Torbjörn Nordström 
Akten 
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Dnr 2018/14 

§ 59. Ansökan stadigvarande serveringstillstånd 

Ärende 

Angående Vinh-Thach, 700101-4419, Faluvägen 27, 813 34 Hofors. 
 
SAKEN: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten vid 
Restaurang Makong, Faluvägen 27, 813 34 Hofors 
Ansökan avser alla slag av alkoholdrycker med serveringstidklockan 11:00-01:00. 
 
Företagsledaren/ägaren Vinh-Thach, 70010 -4419 har avlagt godkänt 
kunskapsprov i alkohollagern 2018-04-06 . 
 
Sökanden kommer att erbjuda ett varierat utbud av maträtter. Matutbudet är 
varierat och uppfyller alkohollagens krav och restaurangen är registrerat som 
livsmedelsanläggning. 
 
Finansieringen har skett genom köp av restauranginventarier samt genom att hyra 
fastigheten Hofors 5:68 av hyresvärden Magnus Danielson, organisationsnummer 
600308-0154. Den totala investeringen uppgår till ett måttligt belopp. Den 
ekonomiska redogörelsen med köp, hyra och låneavtal är redogjorde genom 
transaktionsuppgifter där transaktionerna är tydliga. En likviditetsbudget och 
balansrapport är gjord som visar på balans i ekonomin. En lista med 
serveringsansvariga finns. 
 
Polis-, skatte-, miljö- och kronofogdemyndigheterna har inget att erinra. Det finns 
information om några förseningar till det allmänna men ingen registrering hos 
kronofogden. 
 
Polisen vill erinra om skyldigheten som en innehavare av ett serveringstillstånd 
har, att verka för att förebygga ordningsstörningar och andra olägenheter. 
 
Räddningstjänsten har inget att invända om det finns brandvarnare på alla 
våningsplan samt i bostadsdelen och att utrymningsvägarna är tydligt utmärkta 
samt bedömer det rimligt att lokalen kan ta emot 60 sittande gäster i restaurangen 
och 20 sittande gäster vid restaurangens uteservering. Dessa begränsningar bör 
tillfogas som villkor. 
 
Av hänsyn till kringboende bör serveringstiden utomhus begränsas. Den 
uteservering som vetter mot genomfartsleden bör vara stängd och utrymd senast 
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klockan 23:00 fredagar och lördagar, och senast klockan 22:00 övriga dagar. Ljud 
från eventuell musikanläggning ska inte störa närboende. Det är viktigt att tänka på 
hur högtalare riktas för att minimera risken för störningar. Musiken bör vara av 
karaktären bakgrundsljud efter klockan 22.00. Eventuell belysning vid 
uteserveringen skall riktas så att varken trafikanter eller närboende blir störda. 
 
Vid de tillfällen det förekommer trubadurunderhållning eller liknande verksamhet 
skall två (2) av polismyndighet förordnade ordningsvakter finnas på plats från 
klockan 21:00 till dess serveringsstället stängts och utrymts. 
 
Det har således inte framkommit något som skulle kunna utgöra hinder för 
serveringstillstånd. 
 
Med ovan angivna inskränkningar torde verksamheten inte medföra störningar 
eller andra olägenheter. 
 
Ordföranden beslutade 2018-04-06 att meddela tillfälligt serveringstillstånd i 
avvaktan på socialnämndens slutliga beslut. 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, alkoholhandläggare Torbjörn Nordström 2018-04-16 
Muntlig information från alkoholhandläggare Torbjörn Nordström 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja Vinh-Thach serveringstillstånd för Restaurang Makong med 
      följande inskränkningar: 
 
att lokalen maximalt kan ta emot 60 sittande gäster i restaurangen samt 20 
      sittande gäster vid restaurangens uteservering samt finns brandvarnare på 
      varje våningsplan och utrymningsvägarna är tydligt markerade 
 
att servering utomhus skall upphöra senast klockan 24:00  fredagar, lördagar 
      och helgdagsaftnar och klockan 23:00 övriga dagar 
 
att vid de tillfällen det förekommer trubadur, disco eller annan 
      underhållning skall minst två (2) av polismyndighet förordnade 
      ordningsvakter finnas på plats från klockan 21:00 till dess serveringsstället 
      stängts och utrymts. 
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att musikunderhållning utomhus skall upphöra senast klockan 23:00 fredagar,  
      lördagar och helgdagsaftnar och klockan 22:00 övriga dagar 
 
 
 
 
Expedieras 
Torbjörn Nordström 
Akten 
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (26) 
 Socialnämnden 
2018-04-26 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2017/118 

§ 60. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 

Ärende 

Angående Ovako Sweden AB, 556692-1317. Brukshotellet, Bruksvägen 10, 
813 82 Hofors. 
SAKEN: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten vid 
Ovakos herrgård i Hofors samt catering med stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten. 
Ansökan avser alla slag av alkoholdrycker med serveringstid 
klockan 11:00-01:00. 
 
Ansvarig Office and Service Manager Åsa Wester, 731229- 1904 har avlagt 
godkänt kunskapsprov i alkohollagen 2017-09-25 . 
 
Sökanden kommer att erbjuda ett varierat utbud av maträtter. Matutbudet är 
varierat och uppfyller alkohollagens krav och restaurangen är registrerat som 
livsmedelsanläggning vid Brukshotellet. Vid herrgården, som bara kommer att 
användas vid ett fåtal tillfällen finns ingen registrerad livsmedelsanläggning. Men 
i och med att den kommer att användas sporadiskt och endast vid högtidliga 
tillfällen gör Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning den bedömningen 
att anläggningen i dagsläget inte behöver vara registrerad. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Ovako Sweden AB driver tre lokaler för representation, Brukshotellet, 
Konserthall och Herrgård. 
 
4 personer är heltidsanställda med följande roller: 

 Kökschef 

 Kock 

 2 Hotell & restaurang service 

 En lista med serveringsansvariga finns. 
 

Bokningar och beställningar sker via Ovakos intranätsida i en bokningsportal. 
 
På Brukshotellet sker huvuddelen av verksamheten med frukostar, luncher och 
middagar. Två dagkonferensrum finns och 14 rum förövernattning. Frukost och 
lunch serveras som buffé. Middagar serveras på tallrik till bordet. 
 
Förslag på max antal gäster i lokalerna: 
Bottenvåningen 100 
Övre plan 25 
Källarvåningen 25 
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Konserthallen en konferens-, mötes- och festlokal för större event och 
festligheter som Ovako håller, där Brukshotellets lokaler inte räcker till. 
 
Förslag på max antal gäster i lokalerna: 
A-sal 350 
B-sal 150 
C-sal 25 
D-sal 10 
Musikrum 10 
Läktare 0 
 
Hofors Herrgård används sparsamt och exklusivt cirka 5 gånger per år. 
Fastigheten renoverades 2014 för bevarande och omhändetagande av en 
kulturmärkt fastighet. Denna fastighet används endast vid speciella högtidliga 
tillfällen. 
 
Förslag på max antal gäster i lokalerna: 
Bottenplanet 75 
Övre plan 50 
 
Cateringen är avsedd för inbjudna gäster som vill jaga, fiska eller på annat sätt 
uppleva naturen. Ovako äger en jaktstuga och det är vid denna stuga som 
cateringverksamheten mestadels kommer att vara verksam. Maten kommer då att 
tillredas vid Brukshotellet och köras ut till ovan nämnda stuga. Vid dessa 
tillställningar kommer det även att kunna erbjudas alkohol till de som har en 
önskan om detta. 
 
Räddningstjänst, polis-, skatte-, miljö- och kronofogdemyndigheterna har inget att 
erinra kring ansökan i sina remissvar. 
 
Polisen vill erinra om skyldigheten som en innehavare av ett serveringstillstånd 
har, att verka för att förebygga ordningsstörningar och andra olägenheter. 
 
Räddningstjänsten har inget att invända om gästerna inte blir fler än de maxantalen 
som redogjorts ovan i de olika fastigheterna. 
 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har inga synpunkter. Under 
förutsättning att inlämnat bygglov följs. Samt att Herrgården inte behöver 
registreras som livsmedelsanläggning, då Iivsmedelsverksamhet endast 
förekommer vid ett fåtal tillfällen varje år. 
 
Det har således inte framkommit något som skulle kunna utgöra hinder för 
serveringstillstånd. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse alkoholhandläggare Torbjörn Nordström, 2018-04-17 
Muntlig information från alkoholhandläggare Torbjörn Nordström 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja Ovako Sweden AB, organisationsnummer 556692-1317, 
      stadigvarande serveringstillstånd för Herrgården och Cateringverksamheten 
      med följande inskränkningar: 
 
att lokalerna inte används för fler personer än de föreslagna maxantalen 
       som nämnts ovan. 
 
att all cateringverksamheten anmäls till kommunens alkoholhandläggare i 
      god tid senast 14 dagar, innan verksamheten påbörjas. 
 
 
Expedieras 
Torbjörn Nordström 
Akten 
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§ 61. Rapporter 

Ärende 

Inget att rapportera. 
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Dnr 2018/1002 

§ 62. Rapportering av meddelanden 

Ärende 

 

Löpnr Ärende Avsändare/Mottagare  Reg.datum 

113/2018 Beslut om Arne 
Evertsson som 2e v. 
ordf. SN 

Kommunfullmäktige 2018-03-08 

134/2018 Rekvisition av 
stimulansmeddel för 
2018 för stärkt 
bemanning inom den 
sociala barn-och 
ungdomsvården 

Socialstyrelsen 
 

2018-03-19 
 

144/2018 Beslut från IVO - 
gällande ändring av 
tillstånd för Amicare 
AB att bedriva bostad 
med särskilt särskild 
service för vuxna 

Individ- och 
familjeomsorgen 

2018-03-23 

146/2018 Uppföljning av 
utvecklingsmedel för 
arbete mot våld i nära 
relationer 2017 enkät 

Socialstyrelsen 2018-03-26 

149/2018 KFs beslut om 
ersättare i UFI 

Kommunfullmäktige 2018-03-27 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Ulrika Tysk 2018-04-03 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna 
 
Expedieras 
Akten 
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Dnr 2018/1001 

§ 63. Rapportering av delegationsbeslut 

Ärende 

Utskottet för individärenden                                           Protokoll 2018-03-28 
                                                                                              Protokoll 2018-04-25 
 
Individ- och familjeomsorgen 
 
Äldreomsorgen                                                                   April 2018 
                                                                                               Hemtjänsten, SoL, Särskilt 
                                                                                               Boende, SoL 
                                                                                               Dagverksamhet SoL, 
                                                                                               Korttidsvistelse SoL, 
                                                                                               Avgiftsbeslut SoL, 
                                                                                               Trygghetslarm SoL 
 
LSS/Psykiatrin                                                                       April 2018 
                                                                                                Korttidsvistelse, personlig 
                                                                                                assistans, boende 
                                                                                                Ledsagarservice, LSS 
 
Ordförandets tjänstgöringsrapport April 2018 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Ulrika Tysk 2018-04-03 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna 
 
Expedieras 
Akten 
 


