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 Socialnämnden  

 2019-01-24  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

Ledamöter 

Kenneth Axling (S) Ordförande 

Arne Evertsson (L) 1:e vice ordförande 

Ziita Eriksson (M) 2:e vice ordförande 

Tomas Fröjd (S) Ledamot 

Irene Johnsson (C) Ledamot 

Carina Halfvars (V) Ledamot 

Gry Sjöberg (HOP) Ledamot 

Charlie Ahlholm (SD) Ledamot 

 
 

Tjänstgörande ersättare Ersätter 

Remzija Kolasinac (S) Anette Björk (S) 

 
 

Ersättare 

Britt-Marie Berglind (KD) 

Berny Eriksson (S) 

Birgitta Lööf (S) 

Ingrid Andersson (C) 

Ulla Carin Lindström Ahlén (V) 

Sanna Stenberg (HOP) 

Sara Oskarsson (SD) 

 
 

Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kommentar 

Susanne Holmgren Socialchef  

Anita Svensson Äldreomsorgschef §§ 2, 10 

Sara Karlsson Ekonom  

Mikael Ingvarsson Nämndsekreterare  

Pernilla Neuman Chef för LSS och IFO § 6 

Stefan Carlehäll Chef för AMI §§ 2-5 

Marie Bergquist Enhetschef LSS/psykiatri §§ 2, 6 

Christina Hansson Arbetsledare AMI § 4 

Cissi Hedwall Chef för kvalitet & HSL § 2 

Emma Skoog Enhetschef äldreomsorg § 2 

Inga Jäderström Enhetschef äldreomsorg § 2 

Marita Elfström Enhetschef äldreomsorg § 2 

Monica Engblom Enhetschef äldreomsorg § 2 

Monika Forsberg Enhetschef äldreomsorg § 2 

Viktoria Lindström Enhetschef äldreomsorg § 2 
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Ann-Cathrin Sundberg Enhetschef LSS/psykiatri § 2 

Hanna Lundman Enhetschef LSS/psykiatri § 2 

Susanne Haglund Enhetschef AMI § 2 

Kerstin Modén Enhetschef kvalitet & HSL § 2 
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§ 1 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med det extra initiativärendet ändring 
av delegationsordning. 

Beslutsförslag under sammanträdet 
Gry Sjöberg (HOP) yrkar på att ta upp ett initiativärende, ändring av delegationsordning. 
Ordförande finner att ärendet kan tas upp. 

Dnr  
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§ 2 Presentation av nämndens organisation 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
För att de nya ledamöterna i socialnämnden ska få en överblick över organisationen har 
enhetschefer och verksamhetschefer bjudits in. De redogör för organisationens uppbygg-
nad. 
 

Dnr  
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§ 3 Information från nämndens fackliga samverkansgrupp 

Beslut 
Socialnämnden godkänner informationen. 

Ärende 
Samverkan har genomförts med företrädare för fackföreningarna. Fackföreningarna har 
inga synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från facklig samverkan, 2019-01-15 

Dnr 2019/4 
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 2019-01-24  
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§ 4 Information om Trädgårdsstaden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 

Socialnämnden är ansvarig för att bygga och driva ett växthus i Hagaparken. För att nämn-
den ska hålla sig a jour med den senaste utvecklingen i projektet är punkten om Trädgårds-
staden en återkommande punkt på nämndens sammanträden. Stefan Carlehäll som är om-
rådesansvarig för arbetsmarknad och integration (AMI), som håller i projektet föredrar till-
sammans med Christina Hansson som är arbetsledare i Böle med bakgrund inom träd-
gårdsodling och s.k. ”grön rehab”. 

Vid växthuset ser det från utsidan ganska lugnt ut, men en febril aktivitet råder inomhus 
med många olika hantverkare på plats. Paneler, gips och innertak sätts in. Under vecka fem 
kommer innerväggar resas i personalutrymmet. Odlingsbord och odlingsramar placeras in. 
En gigantisk tank har installerats för att samla upp smältvatten/regnvatten till bevattning. 
Takarbete ute pågår, m.m. Vatten och avlopp är framdraget, befintliga ledningar kunde 
nyttjas. Fjärrvärmen kommer att slås på. 

Två entreprenörer har visat intresse för att driva caféverksamhet. Det finns krav från kom-
munens sida bl.a. för att ta emot deltagare för arbetsträning m.m. 

Ett förberedande arbete har satts igång för att aktiviteter tidigt ska genomföras i växthuset. 

Remzija Kolasinac (S) frågar om säkerheten, både vad avser yttre skydd och bevakning men 
även hur man tänker kring arbetsmiljö etc. 

Kenneth Axling (S) frågar om arbetet med gestaltningsbelysning. 

Arne Evertsson (L) påtalar vikten av rekrytering av styrelsefunktioner till arbetsintegrerade 
sociala företag. Alla ideella krafter behövs. 

Ulla-Carin Lindström Ahlén (V) lyfter frågan om det strategiska arbetet med profileringen 
av cafét. 

Beslutsunderlag 
Muntlig framställning av Stefan Carlehäll och Christina Hansson (återkommande punkt). 

Dnr  
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§ 5 Yttrande över KPMGs granskning av kommunens integrat-
ionsarbete 

Beslut 
Socialnämnden godkänner förslaget till yttrande som sitt yttrande till revisorerna. 

Ärende 
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG översiktligt granskat kommunens arbete 
med integration av nyanlända, vilket resulterat i ett granskningsdokument samt åtgärdsre-
kommendationer till styrelsen. Revisorerna önskar socialnämndens yttrande senast den 28 
februari. 
 
Stefan Carlehäll redogör för ärendet då Per Lindholm inte kan närvara. Frågan om extra-
tjänster diskuteras. 
 
Sanna Stenberg (HOP) frågar om det integrationspolitiska programmet och då särskilt hur 
man tänker implementera det. Ett nytt kommunövergripande program planeras att antas i 
kommunfullmäktige. Det understryks att det integrationspolitiska arbetet är hela kommu-
nens ansvar, inte bara socialnämnden har ansvar för integrationen. 
 
Gry Sjöberg (HOP) frågar om det integrationspolitiska programmet och hur implemente-
ringen ska ske. En plan efterfrågas, utan att för den delen inskränka på tjänstemännens 
roll. 
 
Sanna Stenberg (HOP) frågar om det finns någon prognos avseende den andra punkten i 
programmet. Sådana siffror finns. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Per Lindholm, 2019-01-09 
Förslag till yttrande, Per Lindholm, 2019-01-09 
Granskning av kommunens integrationsarbete 
Muntligt föredrag av Stefan Carlehäll 

Expedieras 
Kommunens revisorer 

Dnr 2019/1 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 
(19) 

 Socialnämnden  

 2019-01-24  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 6 Yttrande över KPMGs granskning av verksamheter enligt 
LSS 

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

- att godkänna förslaget till yttrande som sitt eget yttrande, med tillägget  
- att en handlingsplan kommer att upprättas utifrån framtidsanalysen. 

Ärende 
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG översiktligt granskat kommunens arbete 
med verksamheter inom LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
 
Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om verksamheten inom LSS bedrivs på 
ett ändamålsenligt sätt och om verksamheten är effektiv och uppfyller målen.  
 
Revisorerna önskar Socialnämndens yttrande senast den 28 februari 2019. Se bilaga för 
beslut. 
 
Pernilla Neuman som är verksamhetschef för LSS/Psykiatri och Marie Bergkvist som är en-
hetschef inom LSS föredrar. Till det förberedda yttrandet vill Pernilla tillägga att arbete 
med en handling kommer att påbörjas. 
Det är svårt att ge tillförlitlig prognos över framtida behov inom LSS/Psyk. 
 
Kenneth Axling (S) informerar om FinSam-samordningsförbundet och ett projekt (Individual 
Placement Support) som genomförs i Hudiksvall som Hofors kan ta efter. 
 
Sanna Stenberg (HOP) efterfrågar en omvärldsanalys kring att Hofors är ett ytterområde 
utan samma geografiska tillgång till många av de institutioner som tillhandahåller det soci-
ala skyddsnätet i samhället. 

Beslutsförslag under mötet 
Ordförande Kenneth Axling (S) yrkar att i tillägg till socialnämndens yttrande foga att en 
handlingsplan kommer att upprättas utifrån framtidsanalysen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Pernilla Neuman 2019-01-10 
Förslag till yttrande, Pernilla Neuman, 2019-01-08 
Granskningsmeddelande från revisionen 
Muntlig redogörelse från Pernilla Neuman och Marie Bergkvist. 

Expedieras 
Revisionen, KPMG 

Dnr 2018/115 
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§ 7 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Hofors 
golfrestaurang 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- att Katarina Dilén, 680525-7521, organisationsnummer 680525-7521 be-
viljas stadigvarande serveringstillstånd för servering av starköl, vin, andra 
jästa alkoholdrycker samt spritdrycker till allmänheten på serveringsstället 
Hofors Golfrestaurang, restaurangnummer 21044320 

- att servering får ske i restauranglokalen 11.00 - 01.00. 
- att i den angränsande uteserveringen får servering ske mellan klockan 

11:00 till klockan 24.00 fredagar och lördagar. Övriga dagar 11.00 - 23.00. 
- att kommunen meddelar följande villkor med stöd av 8 kap 2 § alkoholla-

gen: 
o vid evenemang som trubadur eller liveband skall minst två av po-

lismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgöra inom den 
inhägnade serveringsytan från klockan 22.00 och fram till dess att 
serveringen har upphört och serveringsytan är utrymd. 

- att paragrafen justeras omedelbart. 

Ärende 
Katarina Dilén, arrendator av Hofors Golfrestaurang, inkommer med ansökan om stadigva-
rande serveringstillstånd för servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt 
spritdrycker till allmänheten vid Hofors Golfrestaurang. Ansökan avser serveringstillstånd 
för servering i restauranglokalen. 
 
Ordförande Kenneth Axling (S) föredrar ärendet då alkoholhandläggare Torbjörn Nord-
ström har semester. Inledningsvis noteras att ett fel smugit sig in i den tjänsteskrivelse som 
presenterats, vilket ger intryck av att tillståndet är tidsbegränsat. Detta ska inte beaktas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Torbjörn Nordström, 2019-01-16 
Muntligt föredrag av ordförande Kenneth Axling (S) 

Expedieras 
Torbjörn Nordström 
Akten 
Golfrestaurangen Hofors 
Länsstyrelsen Gävleborg 
Folhälsomyndigheten 

Dnr 2018/113 
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§ 8 Val av ledamöter och ersättare till utskottet för indi-
vidärenden (UFI) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 

- att utse följande ledamöter och ersättare till utskottet för individärenden. 
 
Ledamöter:    Ersättare: 
Kenneth Axling (S), ordförande  Irene Johnsson (C) 
Arne Evertsson (L), vice ordförande  Tomas Fröjd (S) 
Ziita Eriksson (M), andre vice ordförande Remzija Kolasinac (S) 

Ulla-Carin Lindström Ahlén (V) 
Ingrid Andersson (C) 
Carina Halfvars (V) 

 
- att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärende 
Nämnden ska utse tre ordinarie ledamöter och sex ersättare till utskottet för individären-
den (UFI). Enligt (bilaga till) arvodesreglementet ska socialnämndens presidium även vara 
ordinarie ledamöter i UFI. Socialnämnden måste dock enl. bl.a. kommunallagen själv ge-
nomföra valet. 

Beslutsförslag under mötet 
Kenneth Axling (S) föreslår Arne Evertsson (L) som ordinarie ledamot i UFI.  
Carina Halfvars (V) föreslår Ziita Eriksson som ordinarie ledamot i UFI.  
Gry Sjöberg föreslår (HOP) föreslår sig själv som ordinarie ledamot i UFI. 
Arne Evertsson (L) föreslår Kenneth Axling som ordinarie ledamot i UFI. 
 
Arne Evertsson (L) föreslår Tomas Fröjd (S) till ersättare i UFI. 
Tomas Fröjd (S) föreslår Remzija Kolasinac (S), Ingrid Andersson (C) och Irene Johnsson (C) 
till ersättare i UFI. 
Ziita Eriksson (M) föreslår Carina Halfvars (V) till ersättare i UFI. 
Carina Halfvars (V) föreslår Ulla Carin Lindström Ahlén (V) till ersättare i UFI. 
Gry Sjöberg (HOP) föreslår Sanna Stenberg (HOP) till ersättare i UFI. 

Beslutsgång 
Carina Halfvars (V) utses att tillsammans med justerare Arne Evertsson (L) räkna röster. 
  

Dnr 2018/80 
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Val av ordinarie ledamöter.  
Ordförande konstaterar att fler platser till ordinarie än vad som ska tillsättas föreslagits. 
Sluten omröstning genomförs då ärendet avser personval. Vid rösträkningen konstateras 
att 9 röstlappar lämnats varav samtliga är giltiga. Resultatet utfaller enligt följande: 
 

Åtta (8) röster på Kenneth Axling (S) 
Åtta (8) röster på Ziita Eriksson (M) 
Sju (7) röster på Arne Evertsson (L) 
En (1) röst på Gry Sjöberg (HOP) 
En röst är blank. 

 
Efter omröstningen konstaterar ordförande att nämnden utser Kenneth Axling (S); Ziita 
Eriksson (M) och Arne Evertsson (L) som ordinarie ledamöter i utskottet. 
 
Val av ersättare:  
Ordförande konstaterar att fler platser till ersättare än vad som ska tillsättas föreslagits. 
Sluten omröstning genomförs då ärendet avser personval. Vid rösträkningen konstateras 
att 9 röstlappar lämnats varav samtliga är giltiga. Resultatet utfaller enligt följande: 
 

Sju (7) röster på Irene Johnsson (C) 
Sju (7) röster på Tomas Fröjd (S) 
Åtta (8) röster på Remzija Kolasinac (S) 
Åtta (8) röster på Ulla-Carin Lindström Ahlén (V) 
En (1) röst på Sanna Stenberg (HOP) 
Sju (7) röster på Ingrid Andersson (C) 
Åtta (8) röster på Carina Halfvars (V) 
En röst är blank. På en av röstningslapparna var bara fyra namn angivna. 

 
Efter omröstningen konstaterar ordförande att nämnden utser Irene Johnsson (C), Tomas 
Fröjd (S), Remzija Kolasinac (S), Ulla-Carin Lindström Ahlén (V), Ingrid Andersson (C) samt 
Carina Halfvars (V) som ersättare i utskottet. 
 
Val av presidieposter 
Tomas Fröjd föreslår att Kenneth Axling (S) utses till ordförande; att Arne Evertsson (L) ut-
ses till förste vice ordförande; samt att Ziita Eriksson (M) utses till andre vice ordförande. 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslag. 

Expedieras 
Sekreterare utskottet för individärenden 
IFO-chef 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 
(19) 

 Socialnämnden  

 2019-01-24  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 9 Förordnanden i ärenden enligt LVU och LVM 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

- vid sidan om ordförande Kenneth Axling (S) förordna ledamöterna Arne Everts-
son (L) och Ziita Eriksson (M) rätt att fatta beslut: 

o enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande; 
o enligt 11 § st. 1 och 2 om var och hur vårdnaden ska ordnas; 
o enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud; 
o enligt 43 § 2 p. LVU om begäran om biträde av polismyndighet för att 

genomföra beslut om vård eller omedelbart omhändertagande; samt 
o enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande. 

- förordna enhetschef Heidi Bergström rätt att fatta beslut  
o enligt 43 § 2 p. LVU om begäran om biträde av polismyndighet för att 

genomföra beslut om vård eller omedelbart omhändertagande. 
- förordnandena gäller omedelbart och för resterande av innevarande mandatpe-

riod (2019-2022) 
- paragrafen justeras omedelbart. 

Ärende 
Inom individ- och familjeomsorgen uppstår ibland situationer där det finns behov av att 
snabbt kunna fatta beslut. Dessa situationer har bedömts vara av sådan natur att delege-
ring inte är tillåten. Nämndens ordförande har här istället en enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga och lagen om vård av missbrukare i vissa fall direkt angiven 
rätt att fatta beslut, s.k. kompletterande beslutanderätt. Nämnden har även möjlighet att 
förordna annan ledamot rätten att fatta sådana beslut. Ett sådant förordnande får inte, 
som vid delegation, endast ange att den som innehar viss befattning i nämnden är behörig 
att fatta ett sådant beslut, utan måste ange en namngiven person. Den som är förordnad 
beslutar ”vid sidan om” nämnden. 

Yrkanden under sammanträdet 
Ordförande Kenneth Axling (S) yrkar att paragrafen i tillägg till förslaget beslut omedelbart 
justeras. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2019-01-16 

Expedieras 
Mottagare av förordnanden 
Individ och familjeomsorgen 
Akten 

Dnr 2019/3 
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§ 10 Information om planerna på byggnation av nytt äldrebo-
ende 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Ärende 
Äldreomsorgschef Anita Svensson informerar om planerna på byggnation av nytt äldrebo-
ende. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från äldreomsorgschef Anita Svensson 

Dnr  
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§ 11 Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Ärende 
Socialnämndens ekonom Sara Karlsson föredrar för övertidssituationen. 

Beslutsunderlag 
Muntligt information från Sara Karlsson 

Dnr  
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§ 12 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden för perioden sedan föregående nämndsamman-
träde 2018-12-13. 
 
Löpnr Ärende Avsändare Reg.datum 

779/2018 KF 2018-12-11 § 180; inkallelse-

ordning för ersättare i nämnd 

Kommun-

fullmäktige 

2018-12-21 

780/2018 Konsument Gästriklands kostnads-

fördelning budget 2019 

Konsument 

Gästrikland 

2018-12-21 

781/2018 Beslut efter tillsyn enligt Alkohol-

lagen 

Länsstyrelsen Gäv-

leborg 

2018-12-21 

8/2019 Föreläggande enligt lag om skydd 

mot olyckor, ny åtgärdstid 

Gästrike räddnings-

tjänst 

2018-01-04 

Sedan kallelsen skickades ut har följande meddelanden inkommit: 

30/2019 Begäran om kompletterande redo-

visning 

Inspektionen för 

vård och omsorg 

2019-01-21 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2019-01-15 

Dnr 2019/1002 
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§ 13 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 2018-12-13 har följande delegat-
ionsbeslut tagits: 

Löpnr Ärende Bilaga 

1/2019 Förteckning över delegationsbeslut LSS – Dec 2018 1 

2/2019 Förteckning över delegationsbeslut SoL – Dec 2018 2 

3/2019 Förteckning över delegationsbeslut ÄO – Dec 2018 3 

25/2019 Ordförandebeslut 16:2 – 

Beslut om tillfälligt tillstånd till allmänheten 

4 

27/2019 Förteckning över delegationsbeslut IFO – Dec 2018 5 

Sedan kallelsen skickades ut har följande delegationsbeslut tagits: 

Hos IFO Ordförandebeslut – beviljat ekonomiskt bistånd 6 

Hos IFO Ordförandebeslut – beviljat ansökan skyddat boende 7 

Hos IFO Ordförandebeslut – beviljad kostnad skyddat boende 8 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2019-01-15 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 14 Initiativärende avseende delegationsordningen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att socialnämnden uppdrar till socialchefen att revidera delegat-
ionsordningen och presentera förslag på ändringar av särskilt brådskande natur till nästa 
sammanträde 2019-02-28.  

Ärende 
Gry Sjöberg (HOP) redogör för sitt initiativärende, avseende delegationsordningen. Materi-
al delas ut. 

Beslutsförslag under sammanträdet 
Ordförande yrkar att socialnämnden uppdrar till socialchefen att revidera delegationsord-
ningen och presentera förslag på ändringar av särskilt brådskande natur till nästa samman-
träde 2019-02-28. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med förslag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Hoforspartiet, Socialnämndens delegationsordning 2019-01-24 

Dnr  


