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Kenneth Axling (S) Ordförande 

Arne Evertsson (L) 1:e vice ordförande 

Ziita Eriksson (M) 2:e vice ordförande 
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Olof Wallin Enhetschef LSS/Psykiatri § 51 

Karin Jordås Tf. Verksamhetschef AMI §§ 52 – 54 

Pernilla Neuman Verksamhetschef IFO & LSS § 55 

Anita Svensson Äldreomsorgschef § 57 
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§ 48 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

Dnr  
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§ 49 Information från kommunens fackliga samverkansgrupp 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan har genomförts med företrädare för fackföreningarna. Fackföreningarna har 
förmedlat sin syn i verksamhetsfrågor men inte haft några direkta meddelanden riktade till 
nämnden. Ledarna och Vision aviserar att en riktad skyddsrond avseende chefers psykoso-
ciala arbetsmiljö kommer genomföras. 

Beslutsunderlag 
Protokoll, facklig samverkan 2019-04-09 

Dnr 2019/4 
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§ 50 Utbildning rörande avvikelser, lex Sarah och lex Maria 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Cissi Hedwall som är verksamhetschef inom kvalitet och HSL utbildar nämndens ledamöter 
i rutiner för avvikelsehantering, hantering av lex Sarah- och lex Maria-utredningar och an-
mälningar. 

Beslutsunderlag 
Muntlig framställning av Cissi Hedwall, verksamhetschef inom kvalitet och HSL 
 

 

Dnr  
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§ 51 Redovisning av kostnader för LSS 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
LSS-chefer redogör för arbetet med att minska kostnader inom LSS-verksamheten. 
 
Inrättandet av en pool har minskat kostnader för övertid och timlön. Den har upplevts som 
mycket användbar, flexibel och har varit en trygghet för ordinarie personal. Den spar tid för 
vikarieanskaffning på kontoret. Poolen används inom 19 av 30 arbetsplatser, och resurser-
na har snabbt ”ätits upp”. 
 
Kommunen utför insatser åt 15 brukare. Ytterligare 10 brukare finns i kommunen som nytt-
jar privata arbetsgivare. 

Beslutsunderlag 
Muntliga framställningar av enhetschefer inom LSS/Psykiatri, Hanna Lundman; Ann-
Chatrine Sundberg; och Olof Wallin. 

Dnr  
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§ 52 Information Trädgårdsstaden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Karin Jordås som är tf. verksamhetschef inom AMI informerar om hur arbetet med att 
bygga och därefter driva ett växthus fortskrider. Växthuset heter Haga trädgårdar. 
 
Kontraktskrivning för cafédelen planeras. 
 
Bl.a. kommer tomat och gurka produceras. Samarbete med Järvsö har etablerats. 
 
Elva deltagare är just nu på plats, framöver kommer trettio personer delta i verksamheten. 
Deltagare har utvalts genom olika kriterier. Grundkriteriet är att det ska finnas ett intresse 
för odling, men både deltagare som arbetstränar och deltagare som planerar att starta ar-
betsintegrerade sociala företag väljs ut. Alla deltagare har sin egen plan. 
 
Inger Svedvall har anställts som trädgårdsmästare och kommer driva verksamheten till-
sammans med Christina Hansson. 
 
Delen kring forskning & utveckling är på gång, mycket intressant kring fiskodling. 
 
En broschyr om Haga Trädgårdar kommer tas fram vilken kommer att distribueras. 
 
Information ges kring planerad förstudie om Grön Rehab. 
 
Pressträff kommer att hållas innan invigning. 
 
Datum för officiell invigning är den 1 juni. Det kommer att bli en hoppborg, ponnyridning, 
en trubadur etc. Räddningstjänsten kommer att finnas på plats. Landshövding Per Bill invi-
ger och kommunchef Jonatan Alamo Block talar. 

Beslutsunderlag 
Muntlig framställan av Karin Jordås, tf. verksamhetschef inom AMI. 

Dnr  
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§ 53 Policy för arbetsintegrerade sociala företag 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad policy 
för arbetsintegrerade sociala företag. 

Ärende 
Kommunfullmäktige antog 2012-12-17  policy för arbetsintegrerade sociala företag. Förslag 
till reviderad policy har arbetats fram. Denna policy ska revideras årligen av verksamhets-
chef för arbetsmarknad och integration. (Bilaga) 
 
Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) är företag som driver näringsverksamhet med 
övergripande mål att integrera människor som har stora svårigheter att få eller behålla ett 
arbete i arbetsliv och samhälle och eftersom ASF skapar förutsättningar för deltagande och 
inkludering så bidrar ASF till social hållbarhet och stabilitet. Det finns således vinster på 
flera plan för Hofors kommun att medvetet minska sina kostnader för insatser mot den 
grupp individer som står långt från arbetsmarknaden genom att bidra och utveckla ASF 
företag i kommunen. 

Ekonomisk kalkyl 
En del av de som gått på ekonomiskt bistånd har möjlighet att istället förtjäna sitt uppe-
hälle genom ASF. Antalet som går på ekonomiskt bistånd och som kan tänkas delta i ASF är 
dock svårförutsägbart. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stefan Carlehäll 2019-04-09 
Policy för arbetsintegrerade sociala företag (Bilaga) 
Policy för sociala företag, antagen KF 2012-12-17 § 151  

Expedieras 
Stefan Carlehäll, verksamhetschef för AMI 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktige 

Dnr 2019/25 
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§ 54 Upphandling genom arbetsintegrerade sociala företag 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen  

- besluta att föreslagna tjänster inom kommunen upphandlas genom arbetsintegre-
rade sociala företag 

- föreslå kommunfullmäktige revidera ägardirektiven för de kommunala bolagen så 
att föreslagna tjänster i de kommunala bolagen upphandlas genom arbetsintegre-
rade sociala företag 

Ärende  
Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) är företag som driver näringsverksamhet med 
övergripande mål att integrera människor som har stora svårigheter att få eller behålla ett 
arbete i arbetsliv och samhälle och eftersom ASF skapar förutsättningar för deltagande och 
inkludering så bidrar ASF till social hållbarhet och stabilitet. Det finns således vinster på 
flera plan för Hofors kommun att medvetet minska sina kostnader för insatser mot den 
grupp individer som står långt från arbetsmarknaden genom att bidra och utveckla ASF 
företag i kommunen. 
 
Kommunen har idag redan kostnader för olika tjänsteköp. Genom att istället upphandla 
dessa tjänster via arbetsintegrerade sociala företag så kan kostnaden för ekonomiskt bi-
stånd minska då arbete i ett arbetsintegrerat socialt företag leder till att individer får egen 
försörjning istället för ekonomiskt bistånd. 
 
AMI kan vara ett stöd till arbetsintegrerade sociala företag genom exempelvis handledning, 
utbilda i hur man startar företag, bolagsformer och redovisning. Detta för att stärka ASF 
företagens långsiktighet. 
 
Följande tjänster föreslås vid upphandling upphandlas genom reserverade kontrakt alter-
nativt upphandling med social hänsyn. 
 
• Biltvätt 
• Inköp och skötsel av kommunens blommor på boenden och kommunala en-

heter  
• Vaktmästeri 
• Bevakning av Växthuset 
• Markskötsel och skötsel av grönytor i Trädgårdsstaden och övriga delar av 

kommunen 
• Upphandling av grödor till måltidsenheten såsom asiatiska grönsaker, tomat 

och gurka. 
• Tillhandahålla sysselsättningsplatser såsom daglig verksamhet, praktik och 

arbetsträning. 
 

Dnr 2019/28 
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På detta sätt kommer människor in i sysselsättning och kan bidra till kommunens intäkter 
och vi motverkar ohälsa och utanförskap. Varje individ som inte är i full sysselsättning kos-
tar kommunen hundratusentalskronor per år. 
Bifogas flera exempel på hur andra kommuner har genomfört upphandlingar med arbetsin-
tegrerade sociala företag. ( Bilaga 1 och 2) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stefan Carlehäll 2019-04-09 
Exempel på upphandlingsavtal från andra kommuner (Bilaga 1 och 2) 

Expedieras 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 55 Svar på motion om fältassistenter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Yttrande 
Socialnämnden ställer sig positiv till att inrätta fältassistenter, vi ser att fältassistenter skulle kunna 
samverka med skola, Entré Ungdom, företagare samt föreningar för att fånga upp den unge i ett 
tidigare skede. Vi ser även att det kan finnas möjlighet att nå unga som är i riskzonen för missbruk, 
kriminalitet, extremism, och/eller annan form av ”utanförskap” som t.ex. långtidsarbetslöshet. 
  
Vi ser också att införandet av fältassistenter kan minska placeringskostnader på sikt. 
 
En förhoppning och målsättning är att orosanmälningar ska minska på sikt, vi ser även att fältassi-
stenter kan bidra till en samhällsekonomisk investering, dock är det viktigt att det är rätt person för 
uppdraget. 
 
Med vuxna personer ute bland ungdomarna kommer det högst troligt upplevas tryggare ute för alla 
samhällsmedborgare. 

Yrkande under sammanträde 
Gry Sjöberg (HOP) yrkar på att ändra föreslaget yttrande avseende första styckets sista mening.  
Istället för meningen ”minska oro på samhället samt kriminalitet/förstörelse” vill Gry lägga till tex-
ten ”nå unga som är i riskzonen för missbruk, kriminalitet, extremism, och/eller annan form av ’ut-
anförskap’ som t.ex. långtidsarbetslöshet. 
  
Vi ser också att införandet av fältassistenter kan minska placeringskostnader på sikt.” 

Beslutsgång  
Ordförande ställer ursprungligt förslag mot Hoforspartiets förslag om ändring i yttrandet. Ordfö-
rande finner att socialnämnden antar Gry Sjöbergs förslag om ändring i yttrandet. 
 
Därefter ställs förslag om tillägg till yttrande mot att inte göra något tillägg till yttrandet. Ordfö-
rande finner att socialnämnden antar Gry Sjöbergs tilläggsförslag till yttrandet. 

Ärende 
Hoforspartiet lämnade in en motion 2015-10-25 och då skrevs inget formellt svar, dock tillsatte 
Entré Ungdom två personer för funktionen. Läget 2015-2016 var akut då det förekom stora stör-
ningar på samhället och hos handlarna. Tjänsterna initierades av kommunchef och kommunalråd 
som finaniserades inom säkerhetschefens budget. 
 
Fältassistenterna utgick från Entré Ungdom av naturliga skäl då en av ungdomscoacherna funge-
rade som fältassistent. Anledningen till att insatsen avslutades var för att ungdomarna försvann och 
läget stabiliserades på samhället. 
 

Dnr 2019/18 
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Under våren 2019 kommer dialog föras kring behovet av återinförande av fältassistenter med sä-
kerhetschef för eventuell samverkan i kommunen, dock behöver eventuell insats ske inom befintlig 
budgetram då finansiering saknas. 
 
I dagsläget anlitar säkerhetschef vaktbolaget Securitas som han kommer hyra in på ”timmar”, han 
ser att deras roll kan komplettera behovet av fältassistenter för en period. 

Ekonomisk kalkyl 
På grund av det pressade ekonomiska läget måste eventuell samverkan av fältassistenter ske inom 
befintlig budgetram. 

Beslutsunderlag 
Svar på tidigare motion från Hoforspartiet 2015-10-25. 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 56 Övertidsuppföljning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Socialnämndens ekonom Sara Karlsson redovisar och jämför uttaget av övertid inom soci-
alnämndens verksamheter. 
 
Inom LSS/Psykiatri har uttaget av kvalificerad övertid sjunkit markant i jämförelse med 
motsvarande period 2018, däremot har uttaget av kvalificerad övertid ökat mycket på 
äldreboendet Hesselgrenska. Orsaker härtill har för närvarande inte utretts. 

Beslutsunderlag 
Muntlig framställan av Sara Karlsson, socialnämndens ekonom. 

Dnr  
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§ 57 Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Äldreomsorgschef Anita Svensson redogör för arbetet som pågår på Persgården utifrån ett 
öppet brev som skickats till tidningen Arbetarbladet. 
  
Socialchef Susanne Holmgren påminner om den workshop som är planerad att hållas rö-
rande nya nämndsmål, workshoppen är planerad till förmiddagen kl. 08:15-12:00 den 10 
maj. 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter från äldreomsorgschef Anita Svensson och socialchef Susanne Holm-
gren 

Dnr  
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§ 58 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan föregående nämndsammanträde 2019-03-
28: 
 
Löpnr Ärende Avsändare 

119/2019 FoU Rapport 2019.1 Boendestöd Region Gävleborg 

134/2019 Begäran om yttrande gällande motion om 

gratis broddar 

Kommunstyrelsen 

146/2019 Beslut att avsluta tillsynsärende IVO 

Sedan kallelsen skickades ut har följande meddelanden inkommit. 

164/2019 Granskning för detaljplan över Hagaskolan 

i Hofors. 

Västra Gästriklands sam-

hällsbyggnadsförvaltning 

165/2019 Beslut att avsluta ärende IVO 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2019-04-10 

Dnr 2019/1002 
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§ 59 Rapportering av delegationsbeslut 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av delegationsbeslut. 

Ärende 
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt dess utskott, en ledamot eller 
ersättare i nämnden eller en tjänsteman i kommunen att på nämndens vägnar fatta beslut i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som inte avser frågor i 6 kap. § 38 kommu-
nallagen. 
 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet med nämndens delegationsord-
ning. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas 
i detta ärende. 
 
Sedan socialnämndens föregående sammanträde den 2019-03-28 har följande delegat-
ionsbeslut tagits: 
 

133/2019 Ordförandebeslut – beviljande av bistånd enligt kap 4 § 1 SoL 

142/2019 Förteckning beslut inom äldreomsorgen – mars 2019 

143/2019 Förteckning beslut funktionsnedsättning enligt SoL – mars 2019 

144/2019 Förteckning beslut funktionsnedsättning enligt LSS – mars 2019 

149/2019 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd under Bessemerfesten 

156/2019 Förteckning beslut inom IFO – mars 2019 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2019-04-10 

Dnr 2019/1001 


