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Individ- och omsorgsutskottet  
  
  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00–14:40 

  

Beslutande Pernilla Boström (S) 
Anna-Greta Johansson (S) 
Dennis Byberg (M) 
Karl Persson (SD) 
Ulla Lundh (S) 

  

Övriga Sten-Inge Olsson (S) 
Margot Karlsson (S) 
Jan Klarström (SD) 
Eva Pettersson, sekreterare 
Monica Hammar, socialchef 
Eva Alama, vård- och omsorgschef 
Malin Hedberg Soini, ekonom 

  

Plats och tid för justering 2016-09-28 

  

Avser paragrafer 46 - 52 

  

  

Sekreterare  

 Eva Pettersson 

  

  

Ordförande  

 Pernilla Boström 

  

  

Justerande  

 Karl Persson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Individ- och omsorgsutskottet 

Sammanträdesdatum 2016-09-26 

Datum då anslaget sätts upp 2016-09-28 

Datum då anslaget tas ned 2016-10-20 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Eva Pettersson 
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Dnr KS 2016/316 

§ 46 Delårsbokslut 
Vård- och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen har upprättat redovisning 
av verksamheternas resultat samt prognos till det kommunövergripande 
delårsbokslutet 2016. I samband med delårsbokslutet ingår uppföljning av 
målkort. 

Handlingar i ärendet 

Individ och omsorgsutskottets delårsbokslut. 
Vård- och omsorgschef Eva Alama och socialchef Monica Hammars skrivelse, 
2106-09-21. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad redovisning. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Eva Alama 
Monica Hammar 
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Dnr KS 2016/315 

§ 47 Länsöverenskommelse om samverkan kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning i 
Värmland 
Sedan 2009 har kommuner och landsting ett lagstadgat krav att ingå 
överenskommelse om samverkan gällande personer med psykisk 
funktionsnedsättning (5 kap 8 a§ SoL och 8 a § HSL). Värmlands kommuner har 
tillsammans med Landstinget i Värmland ingått en överenskommelse om 
samverkan gällande personer med psykisk funktionsnedsättning (beslut KF 2013-
09-30 § 72). Den nuvarande överenskommelsen har reviderats av arbetsgruppen 
under utmaningen psykisk hälsa i Nya perspektiv, se bifogad handling i ärendet. 

Målgruppen för överenskommelsen är personer med psykisk funktionsnedsättning 
i alla åldrar, som har behov av insatser från båda huvudmännen. 
Överenskommelsen tydliggör utgångspunkter och mål med samverkan samt 
huvudmännens ansvar. Den nya överenskommelsen löper i tre år från det att 
huvudman godkänt överenskommelsen. 

En analys och handlingsplan inom området psykisk hälsa har också arbetats fram 
av nämnda arbetsgrupp, vilken lämnas för kännedom till nämnden. 

Handlingar i ärendet 

Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2016-09-19. 
Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Värmland. 
2016 års stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa - Länsgemensam 
analys och handlingsplan för Värmland. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar reviderad länsöverenskommelse; ”Överenskommelse om 
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Värmland” 

_____ 

Beslutet skickas till 

Monica Hammar, socialchef 
Jan Lilja, barn- och bildningschef 
Eva Alama, vård- och omsorgschef 
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Dnr KS 2016/318 

§ 48 Projektdeltagande, Värna Värmland mot 
våldsbejakande extremism 
Brottsförebyggande centrum i Värmland (BRC) är en ideell förening, 
partipolitiskt och religiöst obunden, med uppgift att arbeta för att förebygga brott 
och öka tryggheten.  Föreningen har startat ett länsövergripande projekt inom 
området våldsbejakande extremism. Genom projektet åtar sig föreningen att under 
perioden 2016-2017 samordna kommunernas arbete i denna fråga i syfte att 
förhindra framväxt av organisationer som motarbetar demokratiska principer. I 
projektet ingår bl.a. att stödja kommunerna i arbetet med att ta fram en 
handlingsplan mot våldsbejakande extremism. För att delta krävs medfinansiering 
med 10 000 kronor per år. 

Kostnaden bör belasta föreningsbidrag till stödföreningar för 2016 och 2017. I 
den mån budget för föreningsbidrag 2016 inte täcker kostnaden belastas centralt 
konto för Sociala avdelningen (ansvar 521 verksamhet 55). 

Handlingar i ärendet 

Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2016-09-20 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet beslutar att delta i projektet Värna Värmland mot 
våldsbejakande extremism, med föreslagen finansiering.  

_____ 

 
  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 7/10 

  

2016-09-26 

 

  
Individ- och omsorgsutskottet  
  
  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

§ 49 Uppföljning av sjukstatistik 
Socialchef Monica Hammar och vård- och omsorgschef Eva Alama redovisar 
sjuktal inom individ- och omsorgsutskottets verksamheter t o m augusti 2016. 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisningen. 

_____ 
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Dnr KS 2016/9 

§ 50 Tillsynssärende enligt alkohollagen 
Restaurang Pizzeria Uwån HB, 969775-2047, (Bolaget) innehar 
serveringstillstånd till allmänheten för samtliga tillståndspliktiga alkoholdrycker 
på serveringsstället Restaurang Uwån. 

Detta ärende består av flera delar. 

Under hösten 2015 skulle en förändring av ägarbilden ske. Denna förändring 
synes inte ha fullföljts.Bolaget har den 22 juni 2016 anmält att en förändring i 
ägarbilden kommer att ske.Vid remissförfarandet framkom att Skatteverket hade 
påfört Bolaget kontrollavgifter då all försäljning inte hade redovisats i Bolagets 
kassaregister samt att all personal inte har varit inskrivna i personalliggaren.Med 
anledning av Skatteverkets remissvar har en tillsynsutredning öppnats. 

Det första ärendet som startades under hösten 2015 avseende en ägarförändring 
synes inte ha fullföljts av Bolaget varför den delen av ärendet avskrivs. (Dnr 
2015/9-14) 

Den del av ärendet som avser den ägarförändring som anmäldes den 22 juni 2015 
avslutas i ett separat ärende. (Dnr 2016/9-10) 

Den del av ärendet som uppkom med anledning av remissförfarandet i samband 
med anmälan 22 juni 2016 avgörs i detta ärende (Dnr 2016/9-11). 

Handlingar i ärendet 

Alkoholinspektör Öivind Skogsbergs skrivelse, 2016-09-06. 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet meddelar med stöd av 9 kap 17 § alkohollagen, 
Pizzeria Uwån HB, 969775-2047, en varning då bokföringen ej har varit möjlig 
att kontrollera och att Bolaget och de personer som har ett betydande inflytande 
över verksamheten brutit mot lämplighetskraven i 8 kap 12 § alkohollagen. 

_____ 
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§ 51 Information från verksamheten 
Vård- och omsorgschef Eva Alama informerar om pågående projekt inom vård- 
och omsorgsavdelningen och information om sommarperiodens bemanning mm. 

_____ 
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Dnr KS 2016/26 

§ 52 Anmälningsärenden 
Delegeringsbeslut, alkoholtillstånd: 

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 1 -22 september – Pub 
Bruksmästar´n AB, servering vid Tallhults Motorstadion. Dnr KS 2016/9-8. 

Delegeringsbeslut Sociala avdelningen, äldreomsorg och Rehab t o m juli 2016, 
Dnr KS 2016/8. 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden 

_____ 

 
 


