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§ 17. Val av justerare 

Ärende 

Socialnämnden beslutar att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Ioan Paris (SD) 

§ 18. § 18. Godkännande av dagordning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
  
att godkänna dagordningen  
  

§ 19. Information från Kommunens fackliga samverkansgrupp 

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum torsdagen den 9 
februari med Vision 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
  

att godkänna informationen 
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Dnr 2017/10 

§ 20. Särskilt boende för barn och unga 9§8 LSS 

Ärende 

I samtal med vårdnadshavare framkommer det att de önskar extern placering utifrån 
ungdomens kontrollbehov av sin familj och framför allt av sina yngre syskon. 
 
Biståndshandläggare har beviljat särskilt boende för barn och ungdomar enligt 9§8 LSS. 
Beslutet gäller tom 180630. 
 
Tre olika förslag presenteras nedan; 
 
1. Utöka befintligt särskilt boende för barn och ungdomar enligt 9§8 LSS. 
Idag finns ett särskilt boende för barn och ungdomar i Hofors kommuns regi. För 
närvarande bor det en ungdom där. Det är placerat i Mira-huset. Om ungdomsboendet 
flyttas till en större lägenhet i Hofors så kan de två ungdomarna bo tillsammans i ett 
gemensamt ungdomsboende.  
Kostnad; nuvarande kostnad för ungdomsboende är 2-2,5 milj./år inkl. personalkostnader, 
hyra, el mm. Vid en utökning av befintligt ungdomsboende kommer hyreskostnaden att öka 
något. Personalkostnader kommer att öka med ca 0,5-1 milj. 
 Total beräknad kostnad; 3-3,5 milj./år 
 
2. Extern placering 
Köp av plats på särskilt boende för barn och ungdomar enligt 9§8 LSS av extern utförare. 
Kostnad; ca 4500kr/dygn= ca 1,7 milj./år 
Total beräknad kostnad för befintligt ungdomsboende samt extern placering; 3,7- 4,2 
milj./år 
 
3. Öppnande av ytterligare ett särskilt boende för barn och ungdomar enligt 9§8 LSS i 
Hofors kommuns regi. 
Kostnad; 2-2,5 milj./år beräknat på personalkostnader, hyra, el m.m. 
Total beräknad kostnad; 4-5 milj./år 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, enhetschef LSS- och Psykiatrienheten Cecilia Hedwall 2017-02-01 
Muntlig information från enhetschef LSS- och Psykiatrienheten Cecilia Hedwall och 
verksamhetschef LSS/Psykiatrin Kenneth Grönlund 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att utökning av befintligt särskilt boende för barn och ungdomar enligt 9 § 8   LSS i Hofors 
kommun enligt alternativ ett (1) 
 
 
Expedieras 
Cecilia Hedwall 
Kenneth Grönlund 
Akten 
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Dnr 2017/16 

§ 21. Verkställa extern placering på korttids Nova i Hofors kommun 
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Dnr 2017/13 

§ 22. Analys ekonomiskt utfall 2016 och obudgeterat 2017 
LSS/Psykiatrienheten 

Ärende 

I presentationen kostnad per brukare som baserde sig på 2015 års siffror låg kostnaden för 
LSS högt. Orsak till detta har redovisats tidigare i Socialnämnden och Kommunstyrelsen, där 
flera nya beslut, externa placeringar och domar medförde ett kraftigt minusresultat. Vad 
som inte medräknas är de miljoner vi drar in till kommunen i form av LSS-utjämningssystem. 
Detta system är kostnadsdrivande och har vi höga LSS kostnader får vi mer i 
utjämningssystemet. 2015 genomförde vi också en stor omorganisation med stora 
bekymmer med budgetering och konton. 
 
2016 var ett helt annat utfall som dock solkas något i kanten beroende på 
försäkringskassans ändrade utbetalningsform, utbetalning i efterskott istället för 
förskottsbetalning. Detta innebar att oktober månad hoppades över och att en eftrsläpning 
på ca. 2,5 miljoner kommer följa oss. Annars hade den nya organisationen satt sig, cheferna 
har nu fått bättre förutsättningar för att arbeta proaktivt med planering och personal. Vi 
hade också tur med placeringar och domar till fördel för privata utförare. Vår utdelning från 
LSS-utjämningsystem var 12,5 miljoner, till det ska också räknas de återsökningar som 
gjordes på kvotflyktingar, så totalt drog vi in ca. 14 miljoner, utjämnings miljonerna får vi 
dock inte tillgodoräkna oss utan de hamnar centralt i kommunens budget. 
Så när nästa koll på kostnad per brukare borde vi få ett helt annat resultat, men det är inte 
en fördel att ha låga LSS kostnader. 
Vår beläggning på våra boende har hela tiden varit god, näst intill full beläggning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, verksamhetschef LSS/Psykiatrin Kenneth Grönlund 2017-01-27 
Muntlig information från verksamhetschef LSS/Psykiatrin Kenneth Grönlund  

Beslut 

Socialnämnden beslutar  
 
att godkänna informationen 
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Dnr 2017/12 

§ 23. Väcka tala om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § 
Föräldrabalken 
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§ 24. Ekonomistyrregler 2017 för Hofors kommun 

Ärende  

Ordförande Kenneth Axling informerar om ekonomistyrreglerna som har beslutats av 
Kommunstyrelsen för 2017. 

Beslutsunderlag 

Ekonomistyrregler 2017 för Hofors kommun, 2017-01-31 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 
 
 
Expedieras 
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Dnr 2017/4 

§ 25. Framtid Haga 

Ärende 

BAKGRUND 
Det har tidigare genomförts fokuserade satsningar för att ge personer som står långt ifrån 
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 AMI, 
samarbetat med Sandvikens kommun i ett Eko-Växthusprojekt bla inom ramen för EU:s 
Landsbygdsprogrammet och erhållit kompetens och unika möjligheter att vidareutveckla 
tidigare använda koncept och metoder inom växt- och odlingsområdet. 
 
MÅLSÄTTNINGAR 
De direkta målsättningarna med etableringen och den nya verksamheten är att: 
 

 Genom utbildningsinsatser och andra aktiviteter möjliggöra för deltagarna att 
utvecklas mot anställningsbarhet, vidare utbildning eller företagande. Den konkreta 
målsättningen är att minst femton av projektdeltagarna skall lämna försörjningsstöd. 

 Använda och utveckla metoder för skanning av arbetsmöjligheter och förmåga hos 
deltagarna för att ge dem en mer fokuserad och riktad väg till arbete. Verksamheten 
leder även till en förbättring det verktyg för arbetsförmågebedömning som tidigare 
tagits fram av AMI. 

 Vara första byggstenen i en långsiktig strategi, med bland annat integration av nya 
svenskar, kompetensutveckling för långtidsarbetslösa/utrikesfödda med koppling till 
näringslivsutveckling i Hofors. 

  

DIREKTA MÅLGRUPPER 
Verksamheten riktar sig till målgrupper som representerar mångfalden som finns i dagens 
svenska samhälle. Deras gemensamma nämnare är att de står utanför arbetsmarknaden 
och/eller befinner sig i eller riskerar utanförskap. 
 
Protokollsanteckning från Ziita Eriksson 
Ziita känner att hon inte kan delta i beslutet eftersom hon inte har haft möjlighet att ta del 
av beslutsunderlaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, verksamhetschef AMI Stefan Carlehäll 2017-02-09 
Muntlig information från verksamhetschef AMI Stefan Carlehäll, projektledare Patric Olsson 
och konsult Stefan Hallström 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att bifalla Arbetsmarknads- och Integrationsenheten, AMI, bildar en ny verksamhet som 
omfattar Integrations- och arbetsmarknadsutveckling i en trädgårds- och växthusmiljö i 
Hagaparken, Beskrivet Trädgårdsstaden.  
 
att Socialnämnden tillskriver Kommunstyrelsen AMIs utökning av verksamheten för 
godkännande  
 
att säkerställa medel för verksamheten för att AMI skall ges möjlighet att långsiktigt bedriva 
verksamheten. 
 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Stefan Carlehäll 
Akten 
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (21) 
Socialnämnden  
2017-02-23 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

  

§ 26. Information från Finskt förvaltningsområde 

Ärende 

Presentation av finsk förvaltning och socialtjänstens ansvar enligt lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). 
 

 Minoriteter ska ges inflytande och delaktighet i frågor som berör dem. 

 Informationsskyldighet gällande minoriteters rättigheter. 

 Främja och skydda minoritetspråken. 

 Minoriteter ska ges möjlighet att behålla och utveckla sin kultur. 

 Kommunen ska verka för tillgången av personal som behärskar 

minoritetsspråket. 

 Enskilda har rätt att använda samiska, finska och meänkieli vid muntlig och 

skriftlig kontakt med kommunen. Rätten att använda dessa språk gäller för 

ärenden när den enskilde är part eller ställföreträdare för part. Dessutom har 

den enskilde rätten att få beslut och beslutsmotivering på minoritetsspråket. I 

övrigt ska kommunen sträva efter att bemöta enskilda på minoritetsspråken.  

 Kommunen ska erbjuda den som begär det möjlighet att få äldreomsorg, helt 

eller delvis på minoritetsspråket. 

Avslutningsvis kommer en presentation av senaste kartläggningen angående äldreomsorg 
på finska. 
 

 

Beslutsunderlag  

Muntlig information från samordnare Finskt Förvaltningsområde Jenny Hammar  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 
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Dnr 2016/65 

§ 27. Synpunkter på Kostutredningen 2016 

Ärende 

Socialchef Susanne Holmgren har gett följande synpunkter på Kostutredningen 

 
För att kommunen ska kunna ta ett beslut baserat på utredningen behöver den 
kompletteras enligt följande: 

1. Mål och syfte med översynen behöver förtydligas samt vem som är 

uppdragsgivare. 

2. Utreda möjligheterna att förändra måltidstiderna. Vi följer inte nattfastan och 

möjlighet till tidigare servering av frukost är inte möjlig till följd av 

måltidspersonalens arbetstider. Ska äldreomsorgspersonalen hinna laga frukost 

måste fler personer sättas in. Förra gången besparing gjordes inom 

måltidsverksamheten ledde till att omvårdnadspersonal fick göra fler 

arbetsuppgifter runt mathanteringen och till det krävs det mer personal så frågan är 

om det blev en besparing för kommunen. 

3. Förändring av tillagning av helgmaten. Idag får vi synpunkter från brukarna att det är 

stor skillnad i kvalitet på vardag och helgmat.  De anser att helgmaten är av mycket 

sämre kvalitet. Vi vill istället att det ska vara skillnad till det bättre på helgerna för 

att göra skillnad på vardag och helg. Det är skillnad mellan alla hus hur köken är 

bemannade och det blir då skillnad på hur maten tillagas, värms och transporteras. 

Idag transporteras kyld mat till Spelmannen på helgerna men inte till Hantverkarn, 

är det miljövänligt? 

4. Kyld mat. Ambitionen att presumtiva kunder i ordinärt boende får möjlighet att 

gratis prova på en matlåda för att kunna bedöma den kyldamatens kvalitet anser vi 

är bra. Dock inget vi tror fungerar i dagsläget och vi vet inte hur detta ska kunna 

lösas. 

5. Det finns nationella rekommendationer om fördelningen av näring per dygn och de 

följs inte i Hofors kommun, innebörden av en annan måltidsordning är att 

mellanmålen ska ha en större del av % näringsintaget och huvudmålen en mindre 

andel. Resultatet av detta får ju konsekvenser för ex vem som ska göra detta, men 

även att mellanmål inte bara är kaffe och kaffebröd, vilket är fallet hos oss. Vissa 

brukare uppskattar hembakt bröd men det bör erbjudas även andra mer 

näringsriktiga alternativ.  

6. Synpunkter på besparingsförslagen 
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1. Traditionellt kylda matlådor 

Hur påverkar detta hemtjänsten som levererar matlådor? Bör framgå i en 

Kostutredning 

2. Minska matsvinnet 

Brukarna betalar för sin mat svårt att se hur detta ska kunna ske i praktiken. Hur 

mycket brukarna äter skiljer sig från dag till dag beroende på dagsform. Önskvärt att 

istället införa pedagogiska måltider i form av smakportion på demensboenden. Att 

personalen sitter med men ej äter eller äter egen medhavd matlåda skapar oro 

bland dementa brukare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef Susanne Holmgren 2017-02-08 
Muntlig information från äldreomsorgschef Anita Svensson 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna förslag till svar som nämndens och att överlämna det till Kommunstyrelsen 
 
Expedieras 
Susanne Holmgren 
Kommunstyrelsen  
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Dnr 2017/15 

§ 28. Verksamhetsberättelse Socialnämnden 2016 

Ärende 

Nämnd/styrelser och enheter ska för varje år lämna en verksamhetsberättelse, d v s en 
ekonomisk och verksamhetsmässig analys av vad som hänt under året. Nämndernas 
verksamhetsberättelse är i sin tur ett underlag för kommunens årsredovisning, där 
upplysning ska lämnas om verksamhetens resultat, finansiering och den ekonomiska 
ställningen vid årets slut. 
 
Årets resultat blev en förlust på 1,2  
Socialnämndens resultat blev ett underskott på 1,2 miljoner kronor. Prognosen låg på 15-20 
miljoner kronor och den stora skillnaden beror framför allt på mycket högre statsbidrag än 
budgeterat från Migrationsverket för ensamkommande barn. Vi gick in i 2016 med ett 
ospecificerat sparkrav på 13 miljoner kr. 
 
 
Åtgärder för att minska framtida underskott görs kontinuerligt ute i verksamheterna.  
 
Den totala budgeten för 2016 års investeringar var 5 998 229. Under 2016 har investeringar 
på 548 788 kronor genomfört. Investering av digitala trygghetslarm på 2 100 000, Växthuset 
hos AMI 400 000 och byte av Verksamhetssystem på 2 000 000 har inte genomförts vilka 
planeras vidare under 2017. En rad andra planerade investeringar under 2016 har inte 
heller hunnits slutföras under året och därav måste nämnden begära hos Kommun-
fullmäktige om en överföring från föregående års investeringsbudget på 5 449 441 kronor 
till år 2017. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivels, socialchef Susanne Holmgren och ekonom Cecilia Nordenberg 2017-02-06 
Muntlig information från verksamhetschef LSS/Psykiatrin Kenneth Grönlund   
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna Socialnämndens verksamhetsberättelse för 2016 
 
att begära hos Kommunfullmäktige om en överföring från föregående års 
investeringsbudget på 5 449 441 kronor till år 2017. 
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Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Susanne Holmgren 
Akten 
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§ 29. Gransking av flyktingmottagande i Hofors kommun KPMG 

Ärende 

Kommunens revisorer har granskat kommunens flyktingmottagande. 
 
Granskningen är av övergripande karaktär och syftet har varit att fånga den aktuella 
situationen. 
 
Under den senaste tiden har det skett en ökning av antalet nyanlända i Hofors kommun 
liksom i landets övriga kommuner. Mottagandet berör de flesta av kommunens 
verksamheter, framförallt socialtjänsten och barn- och utbildning. 

Beslutsunderlag 

Missivbrev, kommunrevisionens ordförande Ingemar Kalén, 2016-12-08 
Rapport om flyktingmottagande i Hofors kommun KPMG, 2016-12-08 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  
 
att tacka för informationen 
 
 
Expedieras 
Akten 
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§ 30. Rapporter 

    Inga rapporter till dagens sammanträde. 
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Dnr 2017/1002 

§ 31. Rapportering meddelanden 

Ärende 

Löpnr       Ärende                                                                Avsändare/Mottagare              Reg.datum  
   

 6/2017    Information om delutbetalningar av              Migrationsverket                  2017-01-09 
                statliga ersättningar för asylsökande  
  
  
 7/2017    Informationsbrev Länsstyrelsen                   Länsstyrelsen Gävleborg     2017-01-09 
                Gävleborg                                       
 20/2017  Information från Migrationsverket om           Migrationsverke                  2017-01-17 
                avveckling av boenden  
 
 24/2017  Överenskommelse om handlingsplan          Sveriges Kommuner           2017-01-24 
                för samverkan vid genomförande av           och Landsting                          
                vision e-hälsa 2025                                                                  
                
   
 25/2017   Insamling för öppna jämförelser inom          Socialstyrelsen                   2017-01-24 
                socialtjänsten 2017 
  
21/2017/  Inspektion av Arbetsmiljöverket – gällande   Enhetschef spelmannen     2017-01-18   
464/2016 Spelmannen                                            Monica Engblom 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Ulrika Tysk 2017-02-01 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna  
 
Expedieras 
Akten 
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Dnr 2017/1001 

§ 32. Rapportering av delegationsbeslut 

Ärende 

Utskottet för individärende  Protokoll 2017-02-01 
 
Individ och      
Familjeomsorgen 
 
Äldreomsorgen    Januari 2017 
                                                                    Hemtjänsten SoL, särskilt 
                                                                    Boende, SoL 
                                                                    Dagverksamhet SoL, 
                                                                    Korttidsvistelse SoL, 
                                                                    Avgiftsbeslut SoL, 
                                                                    Trygghetslarm 
 
LSS/psykiatri      Januari 2017 
                                                                     Korttidsvistelse, personlig 
                    Assistans, boende, 
                    Ledsagarservice LSS 
 
Ordförandets tjänstgöringsrapport januari 2017. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Ulrika Tysk 2017-02-01 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna 
 
Expedieras 
Akten 


