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§ 43. Val av justerare 

Ärende 

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

§ 44. Godkännande av dagordning 

Ärende 

Ärende 5 och 14 utgår 

Tillägg till dagordningen 

Ärende 14 Medborgarförslag - Asylsökande ungdomar situation 
 
Ärende 5 Val av ersättare till Kommunala rådet för funktionshindrade (KRF) 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen med ovanstående förändringar 

§ 45.  Information från kommunens fackliga samverkansgrupp 

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum tisdagen den 4 april 
med Kommunal och Vision 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Samverkansgruppen, 2017-04-04 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen 
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§ 45. IFO Vuxenheten 

 

Ärendet utgår 
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Dnr 2017/27 

§ 46. Revidering av taxa för ansökningsavgifter avseende serveringstillstånd 
och tillsynsavgifter avseende folköl 

Ärende 

Hofors kommunfullmäktige beslutade 2009-11-30 att bemyndiga socialnämnden 
att fortsättningsvis fastställa taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt 
alkohollagen (2010:1622). 
 
Socialnämnden beslutade 2009-12-17 § 125 att fastställa taxebeloppen. Samtidigt 
Beslutades att taxebeloppen årligen skall revideras utifrån SCB:s konsumentprisindex 
(KPI). 
 
Under perioden januari 2016 -januari 2017 skedde en ökning av detta index med 
1,14 procent. I frågavarande taxor bör därför justeras i motsvarande grad. 
 
Förändringen innebär ingen kränkning av självkostnadsprincipen. 
 
Vad gäller taxan för tillsyn av serveringsställen, fastställde socialnämnden 
2016-l 1-17 en helt ny taxa med giltighet från 2017-01-01. Denna berörs således 
inte av denna revidering. 
 
Siffror inom parentes anger föregående års taxebelopp 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Alkoholhandläggare Torsten Ahlén 2017-03-23 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att anta föreliggande förslag till taxa för ansökningsavgifter avseende serveringstillstånd och 
tillsynsavgifter avseende försäljning av folköl för 2107 
 
Paragrafen ska omedelbart justeras 
 
Expedieras 
Torsten Ahlén 
Akten 
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Dnr 2017/42 

§ 47. Väcka talan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § 
föräldrabalken 
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Dnr 2017/49 

§ 48. Väcka talan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § 
föräldrabalken 
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Dnr 2017/51 

§ 49. Medborgarförslag - Asylsökande ungdomars situation 

Ärende 

Tjänsteskrivelse av socialchef Susanne Holmgren 

Det har inkommit ett medborgarförslag som bygger på att Hofors kommun på eget initiativ 
låter asylsökande ungdomar som skrivs upp i ålder får stanna på sina respektive familjehem 
och HVB-hem.  
 
Kontakt har tagits med andra kommuner i länet och ingen av kommunerna har sagt ja. I 
Sandviken uppvaktas man av frivilligorganisationerna i denna fråga men politiken säger nej. 
Inte heller Hudiksvall har tagit något ”gynnande” beslut men ungdomarna tillåts gå kvar i 
skolan om de löser boendet själva och de har haft en del mobiliserande av privatpersoner. I 
Bollnäs görs en individuell bedömning. Är ungdomen över 18 år och inte bedöms ha något 
särskilt vårdbehov som inte kan tillgodoses på annat sätt planeras en flytt till 
Migrationsverkets försorg.  
 
Åldersuppskrivning är inte överklagningsbart, endast avslagsbeslut om uppehållstillstånd. 
Problem som en del kommuner upplevt är att god man uppdraget upphör innan den unge 
varit på möte och fått sitt beslut från Migrationsverket. Detta har lyfts att god man måste 

kvarstå tills beslut är meddelat. Det är olyckligt om kommunerna tar på sig ett ansvar som 
ligger hos annan huvudman, för att de ”tycker synd om”. 
 
Frågan har intensifierats nu när asylboenden stängs vilket innebär att ungdomar, som 
flyttas från boenden, inte kan gå kvar i skolan. Beklagligt men kommunen får inga 
statsbidrag för dessa ungdomar. Migrationsverket har ansvar för dessa asylsökande 
ungdomar både vad gäller bostad och uppehälle (om de inte löser det själva). Fattar 
politiken beslut så innebär det att kommunbidrag måste användas för finansieringen, och 
det är att gå utanför "den kommunala kompetensen" när kommunen tar över en annan 
huvudmans ansvar. 
 
 
Socialnämnden ser i dagsläget många osäkerhetsfaktorer i att bifalla medborgarförslaget. 
 
Bland annat: 
tid, ekonomi, hur ska boendet anordnas, likabehandling utav de som fyller 18 och de 
ålderuppskrivna 
  
Paragrafen ska omedelbart justeras 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef Susanne Holmgren 2017-04-24 
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Muntlig information från socialchef Susanne Holmgren 
 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige (KF) att avslå medborgarsförslaget  
 
att föreslå Kommunfullmäktige (KF) att  åldersuppskrivna ungdomar får vara kvar i boendet      
      tills beslutet har vunnit laga kraft 
 
 

 

 

 
 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Susanne Holmgren  
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Dnr 2017/31 

§ 50. Prioriterade grupper lönesättning 2017 

Ärende 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har antagit förslag om att följande grupper inom 
socialnämnden är prioriterade i löneöversyn 2017: enhetschefer, socialsekreterare, 
legitimerad personal och biståndshandläggare. 
Dock finns inga medel avsatta till denna prioritering utan verksamheten måste finansiera 
detta inom befintliga ramar vilket är svårt. Alternativen om man ej gör denna satsning blir 
betydligt mer kostsam. 
 
I dagsläget har vi svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper och det är flera parametrar 
som spelar in såsom lön, pendlingsmöjligheter och om kommunen är en attraktiv 
arbetsgivare. 
 
Hofors ligger på lämpligt pendlingsavstånd från Sandviken, Gävle och Falun vilket gör att 
rörligheten ökar. När personal slutar och man ska återanställa är marknadsläget idag att en 
nyanställd ligger betydligt högre i lön än de som arbetat flera år inom Hofors kommun. En 
framgångsfaktor för god kvalitet är bland annat att ha låg personalomsättning. Vi ser en 
lönesatsning som nödvändig för att trygga framtida rekryteringsbehov och behålla 
personalen. En nyanställning inom ovanstående grupper medför en ökad kostnad på  
5-15 000 kr. i månaden. Det är dessutom svårt att få sökande till utannonserade tjänster 
vilket medfört att vi vid ett flertal tillfällen varit tvungna att anlita konsulter till en kostnad 
på 75-200 000 kr per månad.  
 
Det är inte enbart lön som har betydelse för att attrahera personal. Andra parametrar vi 
arbetar med är att ge en bra introduktion, en hanterbar arbetsbelastning, möjlighet till 
kollegialt lärande, tid för reflektion, fungerande IT-stöd, möjlighet att ha 
studentpraktikanter och även att kunna anställa dem underutbildning. 
 
Om vi inte lyckas behålla den personal vi har utan tvingas nyanställa eller anlita konsulter 
(det allra kostsammaste) innebär det kraftigt ökade kostnader vilket vi ger exempel på 
nedan. 
 
Chefslönerna inom socialnämnden ligger långt under kringliggande kommuners lönenivåer. 
Även inom Hofors är skillnaderna stora där en rektor tjänar betydligt mer än 
socialnämndens enhetschefer. Vi har fått avstå att anställa kompetent chef för att 
löneanspråken var för höga. En lönesatsning inom denna grupp kommer att medföra 
kostnader på 0,5-1 miljon kronor. 
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För socialsekreterare Inom Integration- och familjeomsorgen (IFO) skulle kostnaden för en 
lönesatsning bli ca  
350 000 kr per år. Om personal väljer att sluta kan vi tvingas anlita konsulter och under 
första halvåret 2017 är konsultkostnaden drygt 2 miljoner kr.  
 
För legitimerad personal skulle kostnaden för en lönesatsning bli 0,5-1 miljoner kr per år.  
Om vi är tvungna att anlita konsulter är timtaxan 1000-1500 kr per timmer vilket motsvarar 
en månadskostnad på minst 200 000 kr. d.v.s.  
2,4 miljoner per konsult och år. 
 
För biståndshandläggarna gjordes en liten lönesatsning tidigare år och en satsning nu 
skulle medföra en kostnad på 100 000 kr. Vi har haft konsult inne tidigare år till en kostnad 
av 75 000 per månad. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Socialchef Susanne Holmgren 2017-04-04 
Muntlig information från socialchef Susanne Holmgren 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att ge socialchefen i uppdrag att skriva en skrivelse till Kommunstyrelsen (KS) om 
lönesättning av prioriterade grupper 
 
att tacka för informationen 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Susanne Holmgren 
Akten 
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Dnr 2017/4 

§ 51. Trädgårdsstaden 

Ärende 

Inför Socialnämndens möte 2017-02-23 inkom tjänsteskrivelse från Arbetsmarknads- och 
Integrations–enheten etablering av ny verksamhet som omfattar integrations- och 
arbetsmarknadsutveckling i trädgårds- och växthusmiljö i Hagaparken, beskrivet 
Trädgårdsstaden.  
 
Tjänsteskrivelsen per 2017-02-10 beskriver ärendet och innehåller en övergripande indikativ 
budget/ kalkyl över den förväntade hyresnivån för växthusen. Hoforshus har i den fortsatta 
processen redovisat en utvecklad budget/kalkyl från Hoforshus över byggnationen vilket 
påverkar den förväntade hyres–nivån. Det är därför väsentligt att tillställa socialnämnden 
den nya förväntade hyresnivån då denna är högre än den tidigare redovisade. I enlighet 
med tjänsteskrivelsen återkommer vi nu med förtydligade ekonomiska bedömningar. 
 
Hyresnivån baseras på en förväntad produktionskostnad om 24,8 Mkr vilken skall ses som 
en takkostnad för projektet. Den ursprungliga indikationen var en produktionskostnad 
omkring 15 Mkr varefter en arkitektritad personalbyggnad tillkommit samt avsättning för 
oförutsedda utgifter och interna kostnader för Hoforshus.  
 
Den nya indikativa årliga kostnadsbudgeten redovisas nedan. Den nya hyresnivån kan i 
enlighet med ovan angivna nivåer som takkostnad, komma att bli lägre.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, verksamhetschef AMI Stefan Carlehäll 2017-04-13 
Muntlig information från verksamhetschef AMI Stefan Carlehäll och Kordinator Stefan 
Hallström 

 
Yrkande 
 
Ziita Eriksson (M) och Ioan Paris (SD) yrkar på återremiss 
 
Ordförande Kenneth Axling (S) yrkar på att ärendet ska avgöras i dag 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två yrkanden om återremiss och ett yrkande om att 
ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Avgörs i dag mot återremiss 
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Ordförande finner att Socialnämnden beslutar att frågan ska avgöras idag 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att efter kostnadskomplettering vidhåller tidigare beslut enligt nämndens protokoll per 
2017-02-23 paragraf 25. 
 
 
Reservation 
Ziita Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
Expedieras 
Stefan Carlehäll 
Akten    
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Dnr 2017/32 

§ 52. Internkontrollplan 2017 Socialnämnden 

Ärende 

Enligt 8§ i internkontroll reglementet ska nämnden årligen anta en internkontrollplan. 
  
Internkontrollplanen ska beslutas i styrelse/nämnd senast under februari månad. Det är alltid 
respektive styrelse/nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll.  
Kontrollmoment bör väljas ut med utgångspunkt från olika kontrollområden samt genomförd 
risk- och väsentlighetsanalys. 
  
Internkontrollplan för Socialnämnden omfattar fyra områden som särskilt ska kontrolleras 2017. 
Dessa områden har valts ut genom att prioritera de områden där riskbedömningen uppgår till 
Allvarlig eller Kännbar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Socialchef Susanne Holmgren 2017-04-04 
Muntlig information från socialchef Susanne Holmgren, äldreomsorgschef Anita Svensson 
och verksamhetschef LSS/Psykiatrin Kenneth Grönlund  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att anta interkontrollplanen 2017 
 
 
Expedieras 
Susanne Holmgren 
Anita Svensson 
Kenneth Grönlund 
Akten 
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§ 53. Ekonomisk information 

Ärende utgår 
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Dnr 2017/52 

§ 54. Val av ersättare i Kommunala rådet för funktionshindrade (KRF) 

Ärende 

Marie Modén (HOP) har sagt upp sitt uppdrag som ersättare i Kommunala rådet för 
funktionshindrade (KRF). 
 
Socialnämnden har att ta ställning till val av ersättare i Kommunala rådet för 
funktionshindrade (KRF). 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  
 
att utse Anne Persson (HOP) som ersättare i Kommunala rådet för funktionshindrade (KRF) 
 
Expedieras 
Ziita Eriksson (M) 
Sonja Ahlin Emet Vice ordf. 
Anne Persson (HOP) 

Akten 
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§ 55. Rapporter 

 

- Integration 

Integrationshandläggare Maria Grönlund Integration(AMI) och Per Lindholm  

enhetschef Integration informerar/rapporterar om Träffpunkt Bruket som är en mötesplats i 
kommunen, där man arbetar med integrationsfrämjande insatser: 
 

 Samverkar med föreningar och andra aktörer i kommunen. 

 Fokus läggs på Språkträning, samhällsinformation. Förberedelser för att komma in i 
arbetslivet eller studier. 

 Vissa dagar i vecka bjuds föreläsare in, bla Föreningar, Skolan, Polis, 
Arbetsmarknaden. Något som kommer att fortsättas med kontinuerligt. 

 Till Träffpunkt Bruket kommer det personer som har asyl. Anvisade från 
Arbetsförmedlingen. Elever från Svensk för Invandrare (SFI).mm. 

 Individ anpassar utbildningarna för alla deltagare. 
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Dnr 2017/33 

§ 56. Ej verkställda beslut Kvartal 1 

Ärende 

Kommunen har skyldighet att till inspektionen för vård och omsorg och kommunens 
revisorer rapportera kvartalsvis, ej värkställda gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som ej 
verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en 
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
 
Statistikrapport ska även lämnas till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Rapport kvartal 1, 2017 
Muntlig information från biståndshandläggare Ann-Sofie Holmström 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporten och lämna den till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. 
 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Akten 
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Dnr 2017/1002 

§ 57. Rapportering av meddelanden 

Ärende 
 

 Löpnr Ärende Avsändare/Mottagare Reg.datum 

119/2017 Utbildningsdag om 
statsbidrag 
flyktingmottagning 
30maj2017 

Länsstyrelsen 2017-03-23 

131/2017 Cirkulär 17:12 från Sveriges 
Kommuner och Landsting 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

2017-04-03 

 134/2017 Information om hanräckning  Kriminalvården 2017-04-03 

139/2017 Information om brandsäkerhet i 
migrationsverket lägenheter 

 Migrationsverket 2017-04-04 

 Avsändare/M
ottagare 

Reg.datum 

Beslutunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Ulrika Tysk 2017-04-03 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga medelanderna till handlingarna 
 
 
Expedieras 
Akten 
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Dnr 2017/1001 

§ 58. Rapportering av delegationsbeslut 

Ärende 

Utskottet för individärende                                                    Protokoll 2017-04-05 
 
 
Individ- och 
Familjeomsorgen 
 
 
Äldreomsorgen                                                                          Mars 2017 
                                                     Hemtjänsten SoL, särskilt 
                                                     Boende, SoL 
                                                     Dagverksamhet SoL, 
                                                     Korttidvistelse SoL, 
                                                     Avgiftsbeslut SoL, 
                                                     Trygghetslarm 
 
 
LSS/Psykiatri                                                                               Mars 2017 
                                                     Korttidsvistelse, personlig 
                                                     Assistans, boende, 
                                                     Ledsagarservice LSS 
 
Ordförandets tjänstgöringsrapport Mars 2017 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Ulrika Tysk 2017-04-03 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna 
 
 
Expedieras 
Akten 
 
 


