
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
2011-11-17 

Sida 1 (16) 

 

Socialnämnden 

  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00 - 16.00  

Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande 
Janet Kling (S) 
Peter Agelii (S) 
Elisabeth Henningsson (S) 
Yvonne Wendelius (S) 
Birgitta Åstrand (C) 
Marit Rempling (C) 
Lena Franksson (M) ersättare för Camilla Brundin Franksson (M) 
Mari-Ann Runesson (KD) ersättare för Carina Hellberg (V) 

Övriga deltagare Palle Danielsson, socialchef 
Göran Svensson, konsult, § 101 p 1 
Michael Jonsson, konsult, § 101 p 2 
Björn Pehrsson, familjebehandlare, § 101 p 3 
Cecilia Nygren, projektledare, § 101 p 6 
Thomas Norén, enhetschef LSS § 101 p 9 
Margareta Hulth Blom, sekreterare 

Utses att justera Marit Rempling 

Justeringens 
plats och tid 

Socialförvaltningen 2011-11-24 kl. 16:30 

Underskrifter Sekreterare 
................................................................................................................................................... 

Paragrafer 88 - 101 

  Margareta Hulth Blom  ........................... 

 Ordförande 
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  Mats Åstrand   

 Justerande 
..................................................................................................................................................................................................................................... 

  Marit Rempling 

   
ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2011-11-17    

Datum för 
anslagets uppsättande 

 Datum för 
anslagets nedtagande 

  

Förvaringsplats  
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Kommunkontoret   

Underskrift 
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Socialnämnden 

  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALNÄMNDEN 2011-11-17 § 88 - 101 

§ 88 
REDOVISNING AV MEDDELANDEN 

§ 89 
EKONOMISK UPPFÖLJNING JANUARI - OKTOBER 2011 

§ 90 
BUDGETAVVIKELSE SOCIALNÄMNDEN 

§ 91 
OMVÅRDNADSLYFTET 2011 

§ 92 
HABILITERINGSERSÄTTNING 

§ 93 
INTERNKONTROL KVARTAL 3 - 2011 

§ 94 
MÖTESPLAN 2012 - SOCIALNÄMNDEN 

§ 95 
ANSÖKAN OM BIDRAG KVINNOJOUREN I SANDVIKEN 

§ 96 
ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND – NINJAS KÖK AB 

§ 97 
NYA OCH FÖRÄNDRADE BESLUT OCH ANMÄLNINGAR ENLIGT ALKOHOLLAGEN (2010:1622)  

§ 98 
TAXA GÄLLANDE ANSÖKAN OCH TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND UTIFRÅN DEN NYA 
ALKOHOLLAGEN (2010:1622) 

§ 99 
TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN (2010:1622) 

§ 100 
HYRESNIVÅER VID GRUPPBOENDET ÅSBACKA 

§ 101 
RAPPORTER / ÖVRIGA FRÅGOR 
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Socialnämnden 

  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 88 

REDOVISNING AV MEDDELANDEN 

Länsstyrelsen Gävleborg, Kultur och folkhälsa - Beslut Dnr 704-5545-11 

Socialstyrelsen Dnr 22983/2011 - Anslag till kommuner för Omvårdnadslyftet 2011 

SKL: 

Information – Vanvård av barn och unga 

Region Gävleborg/Region Dalarna 

Förtroendevalda och arbetsgivarrollen 
Utbildningsdag Kommunal ekonomi 

 

Protokollsutdrag 

KF § 53/11 Delårsbokslut per 30 juni 2011 
KF § 58/11 Svar på motion – Varje protokoll ska det framgå vilka ledamöter som deltagit i 
                          debatten  

 

Socialnämndens beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna 
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Socialnämnden 

  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 89 

EKONOMISK UPPFÖLJNING - JANUARI-OKTOBER 2011 

Ärende 

Ekonomisk uppföljning januari - oktober 2011. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonom Daniel Perssons prognos 
 

Socialnämndens beslut 

Redovisningen godkänns. 
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Socialnämnden 

  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 90 

BUDGETAVVIKELSE SOCIALNÄMNDEN 

Ärende 

Budget avvikelse för socialnämnden 

När det gäller Socialnämndens budget för 2011 har det konstaterats sedan i våras på ett underskott 
på 1 600 000 kronor avseende försörjningsstöd. Tendensen har varit mycket tydlig redan från i 
våras att försörjningsstödskontot inte kommer att hålla i år. 
När vi gör våra uppföljningar ser vi tydligt vilka svängningar det är från månad till månad. Detta är 
oerhört svårt att ge exakta uppgifter. Speciellt svårt är det inom våra personalkrävande 
verksamheter. När vi tittade på uppföljningen för september månad såg vi att hemtjänsten inte 
håller sin budget och där har vi en specifik åtgärd som vi inte budgeterat för i år. Det är den 
personalutbildning vi genomför med Allamanco. Konsultkostnader och kostnader för vikarier när 
personalen gå utbildningarna gör att vi kommer att göra ett underskott på hemtjänsten på  
500 000 kronor. Utbildningen har dock tillsammans med andra åtgärder bidraget till att vända 
hemtjänstens tidigare negativa resultat och inför kommande budgetår beräknas hemtjänsten ha 
goda förutsättningar för att hålla budget. 

Vi konstaterar att i nuläget prognostiserar vi för ett underskott för socialnämnden på totalt  
2 100 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2011-10-25. 

 

Inlägg i debatten 

Yvonne Wendelius (S), Janet Kling (S), Lena Franksson (M), Marit Rempling (C), Peter Agelii (S) 

 

Socialnämndens beslut 

Godkänner rapporteringen avseende prognostiserat underskott. 
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§ 91 

OMVÅRDNADSLYFTET 2011 

Ärende 

Regeringen har beslutat om en satsning Omvårdnadslyfter på utbildning för personal inom 
äldreomsorgen. Omvårdnadslyftet syftar både till att stärka den grundläggande kompetensen för 
undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter. 
Utifrån befolkningsstorlek hade Ockelbo kommun möjlighet att söka 126 000 kronor för år 2011. 
Om det fanns ytterligare medel att fördela så önskade vi få del av dem. Ansökan skulle vara 
inlämnad senast 1 juli. Efter diskussion beslutade förvaltningen att sända in en ansökan och vi har 
även vidtalat Komvux för utbildningsinsatser men dessa har tyvärr ännu ej kommit igång. 

Ockelbo kommun har nu beviljats 157 075 kronor, och dessa kommer att betalas ut när Ockelbo 
kommun visar att politisk nämnd godkänt ansökan. 

 

Beslutsunderlag 

Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2011-10-27. 

 

Socialnämndens beslut 

Godkänna upprättad ansökan. 

 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
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§ 92 

HABILITERINGSERSÄTTNING 

Ärende 

Förslag att ta bort habiliteringsersättning. 

Habiliteringsersättning är en ersättning som tillkom under Omsorgslagens tid och som utbetalas till 
personer som har ett beslut om daglig verksamhet enligt LSS, den är till för att stimulera till 
deltagande i daglig verksamhet. Ersättningen är ingen lön, och den är skattefri. För att få 
ersättningen måste man delta mer än 5 timmar per dag i daglig verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2011-10-25. 

 

Inlägg i debatten 

Birgitta Åstrand (C), Lena Franksson (M), Janet Kling (S), Marit Rempling (C), Yvonne  
Wendelius (S), Mari-Ann Runesson (KD) Peter Agelii (S) 

 

Yrkande 

Lena Franksson (M) 
Habiliteringsersättningen ska kvarstå. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att tjänstemannaförslaget bifalls. 

 

Socialnämndens beslut 

Habiliteringsersättningen tas bort från och med 2012-01-01. 

 

 

 

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för eget yrkande reserverar sig Lena Franksson (M). 
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§ 93 

INTERNKONTROLL KVARTAL TRE 2011 

Ärende 

Socialförvaltningen har genomfört internkontroll för kvartal tre, 2011. 

 

Överväganden och slutsatser 

Försörjningsstöd 

Stickprovskontroller är gjorda den 2011-07-11, 2011-08-24 och 2011-09-09. Alla verifikationer 
överensstämmer med utbetalningarna. 

Kontroll av avgifter i ordinärt och särskilt boende 
10 stickprovskontroller är gjorda och inga fel hittade. 

Momshantering 
Två fakturor hittades där momsåtersök inte gjorts. 

Återsökning från Försäkringskassan 

Kontroll har genomförts och återsökning av medel från Försäkringskassan har gjorts. 

BBIC kontroll 

Kontroll av BBIC har genomförts. 

 

Beslutsunderlag 

Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2011-10-25 

 

Socialnämndens beslut 

Internkontroll kvartal tre, 2011 godkänns. 
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§ 94 

MÖTESPLAN 2012 - SOCIALNÄMNDEN 

Ärendet 

Socialnämnden har att fastställa mötesplan för 2012. 

Överväganden 

Förslag till plan har utarbetats. Sammanträdesdagar är torsdagar.  
Arbetsutskottet börjar sina sammanträden klockan 09.00. 

Plats: Konferensrummet vid socialförvaltningen om inte annat anges.  

 

   SNAU  SN 

Januari   19   
Februari     9  23 
Mars      8   22 
April      5  19 
Maj      3  24 
Juni      7  21 
Juli 
Augusti    23 
September     6  20 
Oktober     4  18 
November     8  22 
December      13 

   Kl 09:00 Kl 13:30 

 

Beslutsunderlag 

Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2011-10-25 

 

Inlägg i debatten 

Elisabeth Henningsson (S), Yvonne Wendelius (S), Lena Franksson (M), Birgitta Åstrand (C) 

 

Socialnämndens beslut 

Förslag till sammanträdesplan 2012 togs med förändringar i oktober. 
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§ 95 

ANSÖKAN OM BIDRAG KVINNOJOUREN I SANDVIKEN 

Ärende 

Kvinnojouren i Sandviken ansöker om ett anslag på 15 000 kronor. Se bifogad skrivelse. 

 

Bakgrund 

Ockelbo kommun saknar egen kvinnojour och hänvisar kvinnor i vår kommun till kvinnojouren i 
Sandviken 

 

Beslutsunderlag 

Socialchef Palle Danielsson tjänsteskrivelse 2011-10-25. 

 

Socialnämndens beslut 

Kvinnojouren i Sandviken beviljas ett bidrag på 10 000 kronor. 

Kostnaden får belasta kontot, förebyggande arbete. 

 

 

 

 

Delgivning 

Beslutet delges Kvinnojouren i Sandviken. 
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§ 96 

ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND FÖR STADIGVARANDE SERVERING TILL 
ALLMÄNHETEN SAMT FÖR STADIGVARANDE SERVERING TILL SLUTET SÄLLSKAP 
ENLIGT 8 KAP 2 § ALKOHOLLAGEN (2010:1622) FRÅN VISIONSBOLAGET 5330 AB, 556863-
5709, UNDER NAMNÄNDRING TILL – NINJAS KÖK AB 

Ärende 

Ninjas Kök AB, 556863-5709, inkommer 2011-09-29 med ansökan om serveringstillstånd enligt 8 
kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) för stadigvarande servering av starköl, vin spritdrycker och andra 
jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Ockelbo Pensionat och Kursgård, Ockelbo samt för 
stadigvarande servering för slutna sällskap så kallat cateringtillstånd. 

Aktiebolaget ansöker om serveringstillstånd för servering i Matsalen, hallarna och i det så kallade 
Annexet. Den ansökta serveringstiden sträcker sig mellan 11.00 och 01.00. 

 

Beslutsunderlag 

Alkoholhandläggare Ann-Sofie Karlstedts tjänsteskrivelse 2011-10-31. 

 

Socialnämndens beslut 

Enligt 8 kap 2 § alkohollagen bevilja Ninjas Kök AB, 556863-5709, tillstånd för servering av starköl 
vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Ockelbo Pensionat & Kursgård 
året runt. 

Serveringen får ske inomhus i hallen och i matsalarna på pensionatet samt det så kallade 
”Annexet”, 

Servering får ske utomhus inom avgränsad yta i trädgården i anslutning till huvudbyggnaden, 

Servering får pågå mellan 11.00 – 01.00. 

Bevilja Ninjas Kök AB, 556863-5709, stadigvarande tillstånd för servering av starköl, vin, 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap, så kallat cateringtillstånd, 

 

 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
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§ 97 

NYA OCH FÖRÄNDRADE BESLUT OCH ANMÄLNINGAR ENLIGT ALKOHOLLAGEN 
(2010:1622) 

Ärende 

Den 1 januari trädde en ny alkohollag i kraft. Detta har medfört att en ändring av 
delegationsordningen krävs då nya typer av beslut och ärenden med anmälningsplikt har införts 
samt befintliga beslut har förändrats. 
 

De viktigaste förändringarna i alkohollagen med betydelse för delegationsordningen är följande 

 Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd får, efter anmälan till kommunen, krydda 
sin spritdryck för servering som snaps. 

 Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas ett stadigvarande 
serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje 
tillfälle anmäls och godkänns av kommunen. 

 Anordnande av provsmakning av alkoholdrycker vid arrangemang blir tillåten under 
förutsättning att arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar både 
den aktuella drycken samt lokalen där provsmakningen äger rum. Innan arrangemanget 
äger rum skall detta anmälas till kommunen. Partihandlare kan ansöka om ett tillfälligt 
tillstånd för provsmakning. 

 Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och 
som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att efter anmälan till kommunen 
erbjuda provsmakning av den egenproducerade dryckerna. Om ett sådant tillstånd saknas 
får tillverkaren ansöka om ett särkilt tillstånd för provsmakning. 

 Flera tillståndshavare kan ansöka om ett serveringstillstånd för en gemensam 
serveringsyta. 

 En ny sanktion har införts, erinran, vilken ska användas som en lindrigare åtgärd än 
varning 

 

Beslutsunderlag 

Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2011-10-21. 

 

Inlägg i debatten 

Marit Rempling (C), Lena Franksson (M) 

 

Socialnämndens beslut 

Delegationsordning för serveringstillstånd godkänns. 
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§ 98 

TAXA GÄLLANDE ANSÖKAN OCH TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND UTIFRÅN DEN 
NYA ALKOHOLLAGEN (2010:1622) 

Ärende 

Den 1 januari trädde en alkohollag i kraft. Utifrån denna krävs en ändring av befintliga taxor då nya 
typer av beslut införts och redan befintliga beslut förändrats. Enligt den nya alkohollagen ska även 
olika typer av anmälningar hanteras av kommunen. Dessa är kostnadsfria men innebär ett utökat 
arbete och därmed utökade kostnader. 

I alkohollagens 8 kap 10 § framgår att kommunen får ta ut en avgift både för prövning av 
serveringstillstånd samt för tillsyn av den som har serveringstillstånd. I syfte att nå en ökad täckning 
av kostnader för handläggning av tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen föreslås en 
justering av taxorna. Nedan beskrivs kortfattat de förändringar i alkohollagen som medför ett utökat 
arbete för kommunens alkoholhandläggare samt behov av revidering av den befintliga taxan. 

 Vid ansökan om serveringstillstånd krävs att sökande samt delar av bolaget och föreningars 
styrelse avlägger prov där de påvisar kunskaper i alkohollagen. Administrationen kring detta 
kunskapsprov sköts av kommunen.  

 Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd får, efter anmälan till kommunen, krydda sin 
spritdryck för servering som snaps. 

 Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas ett stadigvarande 
serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle 
anmäls och godkänns av kommunen. 

 Anordnande av provsmakning av alkoholdrycker vid arrangemang blir tillåten under 
förutsättning att arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar både den 
aktuella drycken samt lokalen där provsmakningen äger rum. Innan arrangemanget äger rum 
skall detta anmälas till kommunen. Partihandlare kan ansöka om ett tillfälligt tillstånd för 
provsmakning. 

 Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som 
har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att efter anmälan till kommunen erbjuda 
provsmakning av den egenproducerade dryckerna. Om ett sådant tillstånd saknas får 
tillverkaren ansöka om ett särkilt tillstånd för provsmakning. 

 Flera tillståndshavare kan ansöka om ett serveringstillstånd för en gemensam serveringsyta. 

 En ny sanktion har införts, erinran, vilken ska användas som en lindrigare åtgärd än varning. 

Ansökningsavgifter 

Ansökningsavgiften ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I handläggningen ingår 
bland annat remissbehandling, kunskapsprov och beredning av beslutsunderlag. 
Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om synnerliga skäl föreligger får dock 
avgiften helt eller delvis återbetalas. 

Tillsynsavgift 

För alla stadigvarande serveringstillstånd skall en tillsynsavgift tas ut från och med året efter det att 
nytt tillstånd meddelats. Tillsynsavgiften består av en grundavgift och en rörlig avgift. Avgiften avser 
kalenderår och tas årligen ut i förskott av den som vid faktureringstillfället innehar 
serveringstilståndet. 

 

Beslutsunderlag 

Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2011-10-26. 

 

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 

Godkänna nya taxor för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd. 

Bemyndiga Socialnämnden att från och med år 2013 årligen uppräkna samtliga taxor utifrån 
Statistiska Centralbyråns konsumentindex. 
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§ 99 

TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN (2010:1622) 

Ärende 

Alkohollagen är en social skyddslag med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. 
Tillgängligheten av alkohol begränsas genom att tillståndshavarna ska uppfylla högt ställda krav för 
att få ett serveringstillstånd samt efterleva alkohollagen efter att tillstånd har meddelats. 

 

Beslutsunderlag 

Alkoholhandläggare Ann-Sofie Karlstedts tjänsteskrivelse 2011-11-02. 

 

Inlägg i debatten 

Marit Rempling (C), Lena Franksson (M) 

 

Socialnämndens beslut 

Fastslå 2011 – 2012 års tillsynsplan för serveringställen och folkölsförsäljningsställen. 
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§ 100 

HYRESNIVÅER VID GRUPPBOENDET ÅSBACKA 

Ärende 

Fastställande av hyresnivå vid gruppboende Åsbacka. 
Kaplansgårdens gruppboende är nu nedlagt och hyresgästerna har flyttat till f.d. Vibacka och har 
bytt namn till Åsbacka. 

Några hyresavtal är ännu ej framtagna till hyresgästerna. Vid gruppboende inom LSS, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, får man inte ta ut hyra för gemensamma utrymmen, 
utan endast för lägenheten. 

 

Beslutsunderlag 

Socialchef Palle Danielsson tjänsteskrivelse 2011-11-16. 

 

Inlägg i debatten 

Marit Rempling (C), Yvonne Wendelius (S), Birgitta Åstrand (C), Lena Franksson (M),  
Peter Agelii (S) 

 

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 

Att hyresnivån för hyresgästerna fastställs vid Åsbacka gruppboende fastställs till105 kronor 
kvadratmeter. 
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§ 101 

RAPPORTER / ÖVRIGA FRÅGOR 

1. Information av Ensolution om Kostnad per brukare  

2. Information LOV – Lagen om valfrihet 

3. Informerar om Som Om 

4. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och enligt § 9 lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 3, 2011. 

5. Upphörande av serveringstillstånd 

6. Stödcentrum för unga brottsoffer. 

7. Information Tillgänglighet. 

8. Information bostadsanpassning 

9. Budget Smultrongården 

10. Brev 


