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09Ledamot 
Närvaro 

Kommentarer 
Ja Nej 

Kenneth Axling (S) X   

Carina Halfvars (V) X   
Ziita Eriksson (M) X   

Remzija Kolasinac (S) X   

Benny Eriksson (S) X   

Anne Persson (HOP) X   
Torbjörn Nordström (L) X   

Eva Henning (S)  X Irene Johnsson (C) 

Ioan Paris (SD) X   

 

Ersättare 
Närvaro 

Ersätter ledamot 
Ja Nej 

Hayat Karimi (S)  X  
Olivia Drugge-Wikman (V)  X  

Irene Johnsson (C) X   
Anette Björk (S) X  §§ 97-102 

Tomas Fröjd (S)  X  

Robert Persson (HOP)  X  
Kent Olsson (FHT)  X  

Simon Ridderström (V)  X  
Lennart Johansson ( - )  X  

 
Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar 

Susanne Holmgren Socialchef 

Lars-Åke Almqvist Konsult Alamnco AB 

Merja Peltonen Tf. Enhetschef Vuxenenheten 
Madelene Pantzare Socialsekreterare 

Carina Halfvars (S) Ledamot socialnämnden 

Inger Elisson Wigö Integrationssamordnare, AMI 

Sara Karlsson  Ekonom, Hofors kommun 

Heidi Bergström Enhetschef Persgården 
Eleonora Gustavsson Kihlgren Enhetschef Hemtjänsten 

Anita Svensson  Äldreomsorgschef    
Pernilla Neuman Verksamhetschef IFO 

Kenneth Grönlund Verksamhetschef LSS/Psykiatrin 
Cissi Hedwall Verksamhetschef HSL  

Ulrika Tysk Nämndsekreterare 
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§ 97. Val av justerare 

Ärende 

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

  
  

§ 98. Godkännande av dagordningen 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 
att godkänna dagordningen 

 
 
  

§ 99. Information från kommunens fackliga samverkansgrupp 

Ärende 

MBL- information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum torsdagen den 7 
sseptember med Kommunal och VISION. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 
att godkänna informationen 
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Dnr 2017/1000 

§ 100. Utvärdering av nya bemanningsmodellen 

Ärende 

Konsult Lars-Åke Almqvist har besökt Socialnämnden i december 2016 och informerat om 

den nya bemanningsmodellen och kommer nu tillbaka med en uppföljning kring denna 
bemanningsmodell. 
 
Konsult Lars- Åke Almqvist fick i uppdrag av Socialförvaltningen i Hofors kommun att 
genomföra en utvärdering av nya bemanningsmodellen inom två enheter, Persgården och 
Hemtjänsten. Bakgrunden till detta är att Hofors kommun tidigare hade fattat beslut om att 
medarbetarna skulle ha 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. 

Beslutsunderlag 

Utvärdering av nya bemanningsmodellen Hofors kommun 2016-2017 
Muntlig information från Konsult Lars-Åke Almqvist Alamanco AB 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 
 
 

Expedieras 
Anita Svensson 

Heidi Bergström 
Susanne Holmgren 
Akten 
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Dnr 2017/74 

§ 101. Initiativärende – angående att låta asylsökande som blir myndiga att få 
lov att stanna i kommunens boende  

Ärende 

Förutsättningarna i livstillvaron blir drastiskt förändrade för en asylsökande person som blir 
myndig av olika skäl. Från att ha en trygg tillvaro med vetskap om var boende finns och stöd 
i vardagen blir över en natt annorlunda i och med att personen fyller, eller får sin ålder 
uppskriven till 18 år. Från det att personen blir myndig förväntas personen vara vuxen och 
riskerar därmed att bli för flyttad till ett asylboende på en annan ort. Det orimligt att anta 
att en person så snabbt blir förmögen att klara sig själv, därför är det viktigt att kommunen 
tar sitt ansvar för dessa ungdomar. För någon som inte är under asylprocess har kommunen 
möjlighet att åta si ansvar för ungdomar i behov av det upp till 21 års ålder, detta borde 
även omfatta asylsökande. 
 

Därför borde beslut fattas i Socialnämnden om att ombesörja för att asylsökande som blir 
myndiga under tiden de befinner sig i kommunens omsorg beredas möjlighet att bo kvar i 
kommunen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ledamot Carina Halfvars (V) 2017-06-10 

Muntlig information från ledamot i Socialnämnden Carina Halfvars (V), 
Integrationssamordnare, AMI Inger Elisson Wigö och Verksamhetschef IFO Pernilla Neuman  

 

Yrkanden  
Ziita Eriksson (M), Anne Persson (HOP) och Ioan Paris (SD) yrkar på att ge i uppdrag till 
Socialchef Susanne Holmgren att ta fram underlag till  Carina Halfvars initiativärende och 
ordförandes förslag. 
 
Torbjörn Nordström (L), Irene Johnsson (C) och Benny Eriksson (S) yrkar på bifall till 

ordförandes förslag 
 

Ordförandes förslag 
Att asylsökande ensamkommande som fyller 18 år eller blir uppskriven i ålder erbjuds att bo 

kvar i Hofors kommuns försorg tills första beslut erhållits från Migrationsverket. Dock längst 

till och med vårterminen 2018 slut. 
 

Beslutsgång 
Ordförande kostaterar att det finns två yrkande ett ge i uppdrag till socialchef att utreda 

båda förslagen och ordförandes förslag. Ordförande ställer följande propositionsordning 
ge i uppdrag till socialchef mot ordförandes förslag 
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Ordförande finnar att Socialnämnden har beslutat enligt ordförandes förslag  
 

Socialchef Susanne Holmgren får i uppdrag att lösa det praktiska med asylsökande 
ensamkommande som väljer att bo kvar.     

 
Ordförande ställer propositionsordning på initiativärende bifall mot avslag 
 
Benny Eriksson yrkar avslag 
 
Carina Halfvars yrkar bifall 
 
Socialnämnden beslutar att avslå initiativärende 
 
 

Reservation 
 
Carina Halfvars (V) 
 
Ziita Eriksson (M), Anne Persson (HOP) och Ioan Paris (SD) reserverar sig med motivering att 

de inte har haft underlag gällande de två förslagen. Vänsterparitets initiativärende kom in 
den 16 juni 2017 och då har det funnits tid att tagit fram underlag gällande majoritetens 

förslag.  

 

Expedieras 
Carina Halfvars 
Barn-och utbildningsnämnden 
Akten 
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Dnr 2017/24 

§ 102. Plattfrom för ekonomisk bistånd 

Ärende 

Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2017-03-23 att återremittera för 
översyn och korrigering. 
 
Synpunkter 
 

 Missbruk reducerat bidrag 
 Våld i nära relationer handlingsplan bifogas handlingarna 

 Eget företag 
 Egenavgift vid placering av barn och missbruksplats  

 Hur överensstämmer texten punkt 3.1 rubrik: Följande rutin gäller 
Punkt 2 och 3 med nämndens beslut § 127, 2016 november (se beslut nedan)  
 

Att undantag från denna regelmässiga anvisning skall göras för: 

 Stödtagare som endast förväntas vara i behov av överbryggande försörjningsstöd för 

kortare tid, upp till tre månader 
 Stödtagare som är aktuella för andra erforderliga insatser i enlighet med beslut i 

socialtjänsten, som missbruksterapi, psykoterapi etc. 
 

Punkt 1, 3 och 5 har korrigerats. 
Punkt 2 har tagits bort ur riktlinjerna då dokument gällande Våld i nära relationer inte är 

färdigställda. 
Punkt 4, egenavgift vid missbruksplats, kommer att ingå i riktlinjerna Missbruk som är under 

skrivning. 
Egenavgifterna placering av barn ingår i barn- och familjeenhetens riktlinjer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tf. Enhetschef Vuxenenheten Merja Peltonen 2017-08-31 

Pattformen för ekonomiskt bistånd 2017-08-31 
Muntlig information från Tf. Enhetschef Vuxenheten Merja Peltonen och socialsekreterare 
Madelene Pantzare 
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Torbjörn Nordström (L) deltar inte i beslutet 

 

Beslut 

 

Socialnämnden beslutar 
 
att anta plattformen för Ekonomiskt bistånd 
 

Expedieras 
Merja Peltonen 
Madelene Pantzare 
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§ 103.    Budget – information från arbetsgruppen 

Ärende 

En sammanställning av förslag som diskuterats i arbetsgruppen som bildades i förra 
Socialnämnden den 24 augusti 2017. 

 
 
Äldreomsorg  

 Dagvårdsresor  

 Bemanning nytt boende 

 Ej reducera för matkostnad 

 Gräns för antal hemtjänsttimmar kontra särskilt boende (SÄBO) 

 Använda beroendecentrum istället för Previa 

LSS/Psykiatri 
 Genomgång av budget LSS 

 Gå strikt efter beslutade timmar 

Individ och familjeomsorgen (IFO) 

 Ny organisation 

 Mer öppenvård 

 Bidrag 

 Ta utkostnader för missbruksbehandling 

Arbetsmarkans och integration (AMI)  

 Feriearbete 

Häslo- och sjukvård (HSL) 

 Se över organisation 

 Se över avgifterna för hemsjukvård  

 Debitering – transport avlidna  

 
 

Beslutsunderlag 

Underlag från arbetsgruppen sammanträde 

Muntlig information från Socialchef Susanne Holmgren  
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Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 
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§ 104. Rapporter 

 Överenskommelse utskrivningsklara 

- Ny lag om betalningsansvar från 1 januari 2018 

 Region organisationer 

- Jobba i team 

 Äldreboende 

- Nya äldreboendet är i slutfas, rapporten kommer i oktober 

- Med plats för 110 boende 
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§ 105. Rapportering av meddelanden 

Ärende 

 
Löpn Ärende Avsändare/Mottagare 

 

Reg.datum 

 
309/201
  

Information om 
kommande e-tjänst 
för 
ensamkommande 
barn och unga 

Migrationsverket 
 

2017-08-17 
 

322/2017 Beräkningsunderla
g för 2017 års 
stimulansmedel för 
ökad bemanning 
inom 
äldreomsorgen 

Socialstyrelsen 
 

2017-08-28 

339/2017 ”Ord om Migration” 

Förklaring och 
betydelse av ord 

gällande Migration 

Migrationsverket 2017-08-31 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Ulrika Tysk 2017-08-29 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna 
 
 

Expedieras 
Akten 
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Dnr 17/1000 

§ 106. Rapportering av delegationsbeslut 

Ärende 

Utskotte för individärende   Protokoll 2017-08-30 

                              Protokoll 2017-09-20 
 
Individ- och familjeomsorgen 
 
Äldreomsorgen                 Augusti 2017 
                               Hemstjänsten, SoL, särskilt 
                               Boende, SoL 
                               Dagverksamhet SoL, 
                               Korttidsvistelse SoL, 
                               Avgiftsbeslut SoL, 
                               Trygghetslarm 
 
LSS/Psykiatrin                              Augusti 2017 
                               Korttidsvistelse, personlig 
                               Assistans, boende 

                               Ledsagarservice, LSS 
 

Ordförandets tjänstgöringsrapport augusti 2017 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Ulrika Tysk 2018-08-29 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna 
 

Expedieras 
Akten 


