
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 

Datum 2015-01-14 

Tid Kl 08.15--12.10 

Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska 
Närvarande Se sidan 2 

Justerare Carina Halfvars (V)       

Justeringens plats och tid LSS-kontoret torsdagen den 22 januari 
Justerade paragrafer 4-5 

Sekreterare 

 

 Kristina Bergkvist 

Ordförande 

 

 Kenneth Axling (S) 

Justerare 

 

 Carina Halfvars (V)        

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-01-14 

Justerade paragrafer 4-5 

Datum då anslaget sätt upp 2015-01-22 

Datum då anslaget tas ned 2015-02-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift 

 

 Kristina Bergkvist 
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Ledamot 
Närvaro 

Kommentarer 
Ja Nej 

Kenneth Axling (S) X   

Carina Halfvars (V) X   

Ziita Eriksson (M) X   

Remzija Kolasinac (S) X   

Benny Eriksson (S) X   

Marie Modén (HOP) X   

Torbjörn Nordström (FP) X   

Eva Henning (S)  X  

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   

Tomas Fröjd (S) X   

Diana Sahlén (HOP)  X  

Kent Olsson (FHT)  X  

Simon Ridderström (V) X  Eva Henning (S) 

Lennart Johansson (SD) X   

    

 

Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar 

Samtliga verksamhetschefer och 
Enhetschefer inom socialnämnden 

§ 4 

Stefan Hallström Projektledare Växthusprojektet,  § 5 

Kjell Johansson Entré Hofors, § 5 

Sussie Holmgren Socialchef 

Kristina Bergkvist Sekreterare 
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§ 1. Val av justerare 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Carina Halfvars (V). 
 
 
 
 
 

§ 2. Godkännande av dagordning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 3. Val av ledamöter och ersättare till utskottet för individärenden 

Ärende 

Nämnden ska till utskottet för individärenden utse: 3 ordinarie ledamöter (varav ordförande 
och vice ordförande) samt 3 ersättare 
 
Beslutsgång under sammanträdet 
 
Val av ordinarie ledamöter: 
Nämnden utser Kenneth Axling (S), ordförande. 
Nämnden utser Carina Halfvars (V), vice ordförande. 
 
Omröstning begärs vid val av övrig ledamot och röstningen är sluten. 
Till rösträknare utses Carina Halfvars (V) och Torbjörn Nordström (FP). 
 
Förslag 
Ziita Eriksson (M) 
Marie Modén (HOP) 
Ioan Paris (SD) 
 
Röstningen utfaller enligt bilagt röstningsprotokoll. 
Efter rösträkning konstaterar ordföranden att nämnden som övrig ledamot utser: 
Ziita Eriksson (M) 
 
Val av ersättare: 
Nämnden utser Remzija Kolasinac (S). 
Nämnden utser Olivia Drugge-Wikman (V).) 
 
Omröstning begärs vid val av övrig ersättare och röstningen är sluten. 
Till rösträknare utses Carina Halfvars (V) och Torbjörn Nordström (FP). 
 
Förslag 
Marie Modén (HOP) 
Lennart Johansson (SD) 
 
Röstningen utfaller enligt bilagt röstningsprotokoll. 
Efter rösträkning konstaterar ordföranden att nämnden som övrig ersättare utser: 
Marie Modén (HOP). 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att utse följande ledamöter och ersättare till utskottet för individärenden: 
 
Ledamöter                                                        Ersättare 
Kenneth Axling (S), ordförande                    Remzija Kolasinac (S) 
Carina Halfvars (V), v ordförande                Olivia Drugge-Wikman (V) 
Ziita Eriksson (M)                                            Marie Modén (HOP) 
 
 
Expedieras 
Sekreterare utskottet för individärenden 
IFO-chef 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) 
Socialnämnden 
2015-01-14 
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§ 4. Presentation av socialnämndens verksamheter 

Ärende 

Socialnämndens samtliga verksamhetschefer och enhetschefer presenterar sin verksamhet 
för nämndens ledamöter. Samtliga verksamheter kommer att presenteras mer ingående vid 
nämndens sammanträden under året. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från samtliga verksamhetschefer och enhetschefer. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 
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Dnr 6/2015 

§ 5. Närproducerat Hofors 

Ärende 

Det har genomförts fokuserade satsningar för att ge personer som står långt från 
arbetsmarknaden möjligheter att utvecklas mot att kunna få arbete, vidareutbilda sig eller 
att vara verksam i någon form av företagande. Hofors kommun har tidigare genomfört 
samprojekt med närliggande kommuner. Sedan år 2010 har Hofors kommun, genom CFA 
(Centrum för Arbete), samarbetat med Sandvikens kommun i ett Eko-Växthusprojekt inom 
ramen för EU:s Landsbygdsprogram och Jordbruksfonden (Länsstyrelsen/ Jordbruksverket). 
En bärande tanke i detta samarbete har varit att deltagarna från Hofors ska överföra sina 
kunskaper till motsvarande utvecklingskoncept i Hofors  
 
Genom etablering av projektet och konceptet ”Närproducerat Hofors”, ges möjligheter till 
ett fortsatt långsiktigt arbete, genom växthusbaserad odling, för att erbjuda kvalificerade 
men ändå praktiska och jordnära insatser till de som står långt ifrån arbetsmarknaden.  
 
Projektets syfte är att lägga en långsiktig grund för kompetensutveckling av 
långtidsarbetslösa, och företrädesvis utrikes födda, i lokal odling och växthusproduktion, 
skapa arbetstillfällen inom området samt medverka till integration och till att långvarigt 
utanförskap motverkas. I syftet ligger även att genom projektet möjliggöra en fortsatt 
utveckling efter projektet med en nära koppling till marknad och företagande och att det år 
2018 finns en bärkraftig växthusproduktion i Hofors, där även tidigare deltagare från 
projektet uppbär sin försörjning. 
 
Projektet blir ett regionalt initiativ mellan tre kommuner och genomförs i samarbete med 
Sandvikens och Ockelbo kommuner där den samlade målsättningen är att lägga grunden för 
en stark regional verksamhet med utveckling mot arbetsmarknad i gröna miljöer. 
Sandvikens kommun blir projektägare och administrativt ansvarig. Investeringar och 
aktiviteter genomförs individuellt både i respektive kommun med egna projektinsatser som 
är planerade samtidigt med gemensamma inslag av exempelvis kompetensutveckling  
I Hofors skall projektet genomföras i tre tydliga delsteg med aktiviteter direkt kopplade till 
dessa delmoment. Detta kombineras med ett antal generella aktiviteter som skall leda till 
allmänt förbättrad utbildningsnivå och arbetskapacitet. 
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Finansiering/budget  
Kostnader 
I projektet tillförd personal                                2 110 000  
Kostnader för försörjningsstöd                         7 560 000  
I projektet anställd personal                               3 500 000  
Växthusinvestering                                               3 500 000  
Uppehållslokaler etc                                                400 000  
Inköp av förbrukning odling                                   400 000  
Transporter                                                               170 000  
Redskap etc                                                               300 000  
Utbildningskostnader                                              900 000  
Övriga kostnader                                                      500 000  
SUMMA                                                                 19 340 000  

Beslutsunderlag 

Projektbeskrivning, Närproducerat Hofors, social utveckling och arbetsmarknadsinträde i 
klimatsmart & grön miljö 
Tjänsteskrivelse, socialchef Sussie Holmgren 2015-01-12 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna att projektansökan skickas in, 
 
att godkänna finansieringsplan/budget, 
 
att försörjningsstöd får nyttjas som medfinansiering i projektet. 
 
Expedieras 
Stefan Hallström 
Kjell Johansson 
Stefan Carlehäll 
 


