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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  Ej § 72-74 
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Närvaro 

Ersätter ledamot 
Ja Nej 
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Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar 

Stefan Hallström Projektledare, § 67 

Stefan Carlehäll CFA-chef, § 67 

Inger Bexelius-Lange Utvecklingsledare, § 68 

Anders Bjerned Chef elevhälsa/stöd, § 68  

Elisabeth Kämpe Enhetschef familjeenheten, § 68 

Maria Hellqvist IFO-chef, § 68-69, 72-73 

Torsten Ahlén Alkoholhandläggare, § 71 

Agneta Bratt Undersköterska Spelmannen, § 70  

Catarina Vågberg Undersköterska Spelmannen, § 70 

Kenneth Grönlund LSS/Psykiatrichef, § 72-73 

Inga Jäderström Enhetschef, § 72-73 

Heidi Bergström Enhetschef, § 72-73 

Cecilia Nordenberg Ekonom 

Sussie Holmgren Socialchef 

Kristina Bergkvist Sekreterare 
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§ 64. Val av justerare 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Torbjörn Nordström (FP). 

 
 
 

§ 65. Godkännande av dagordning 

Ärende 

Utgår: Våld i nära relationer, information 
Extra ärenden: 
Genomlysning/organisation Centrum för arbete – inriktningsbeslut 
Ansökan om serveringstillstånd Sodon Sushi. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående förändring. 
 
 
 
 

§ 66. Information från socialnämndens fackliga samverksansgrupp 

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden är genomförd torsdagen den 
11 juni med Kommunal. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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Dnr 31/2014 

§ 67. Genomlysning/organisation Centrum för arbete 

Ärende 

Projektledare Stefan Hallström informerar om genomlysningen av Centrum för arbete. 
 
Förändringsbehov: 
- Lägga en kvalitetsmässig bas för verksamheten 
- Utveckla roll, profil och tydlighet internt som externt 
- Nytt namn – Arbetsmarknadsenheten i Hofors 
- Ges en fast verksamhetsbas som grund för fortsättningen i tydliga styrdokument och 
   inriktning. 
 
Förändring av profilering och innehåll: 

 Grunden för verksamheten föreslogs vara tre huvudinriktningar/verksamhetsområden: 
Arbetsmarknadsutveckling, arbetsorienterad social utveckling, arbetsorienterad 
integration. 

 Arbetsmarknadsenhetens verksamhet bör präglas av två ledord: Klient-/individfokus, 
kvalitet. 
 

Konkreta förändringar: 

 Avveckla fasta arbeten som inte arbetar med klientutveckling. 

 Tydliggöra vikten av samarbete med Arbetsförmedlingen 

 Internt utvecklingsarbete inom Centrum för arbete startar omedeelbart 

 Kommunintern profilering och information 

 Utvecklingsprocess gentemot individ- och familjeomsorgen 

 Utvecklingsprocess gentemot Arbetsförmedlingen 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från projektledare Stefan Hallström och CFA-chef Stefan Carlehäll 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att ge Stefan Hallström i uppdrag att utreda en sammanslagning av flykting/integration med 
Centrum för arbete och konsekvenser av en eventuell sammanslagning, 
 
att lämna förslag på ny organisation och verksamhet för Centrum för arbete/flykting och 
integration, 
 
att utredningen också omfattar de som står längst från arbetsmarknaden. 
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Expedieras 
Projektledare 
CFA-chef 
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Dnr 41/2015 

§ 68. Inrättande av samordnartjänst för socialnämnden (individ- och 
familjeomsorg) och barn- och utbildningsnämnden (förskola/skola) 

Ärende 

I såväl lagstiftning som i andra styrdokument inom barn- och utbildningsnämndens och 
socialnämndens områden understryks vikten av helhetssyn och samverkan runt barn och 
ungdomar. I det kontinuerliga arbetet med barn och ungdomar inom Hofors Kommun ser 
verksamheterna inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden stora behov av 
olika former av insatser och stöd. Vidare finns ett uppdrag från de ansvariga politikerna att 
ta fram en gemensam arbetsgång vid misstänkt drogmissbruk.  
 
Mycket gott arbete görs redan både inom individ- och familjeomsorgen och inom 
förskola/skola. Det kan dock, gemensamt utifrån den samlade bilden, konstaterat att det 
saknas en samordningsfunktion. En sådan skulle bidra till ett mer framgångsrikt arbete runt 
våra barn och ungdomar i kommunen. Målet är att skapa en god samverkanskultur utifrån 
en helhetssyn för bästa möjliga utveckling för barnen/eleverna. Tyngdpunkten bör ligga på 
främjande och förebyggande arbete med tidiga insatser. 
 
Med utgångspunkt från de definierade behoven ansöker barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden gemensamt om medel för att från och med höstterminen 2015 inrätta en 
tjänst som samordnare. Samordnartjänsten är en heltidstjänst som ska finansieras med 50% 
från barn- och utbildningsnämnden och 50% från socialnämnden. Tjänsten ska vara 
placerad organisatoriskt hos Elevhälsa och stöd och ska utvärderas på chefsnivå inom 
individ- och familjeomsorgen samt förskola/skola två gånger per år. 
 
Lämpliga kvalifikationer för tjänsten ska vara en högskoleexamen, exempelvis socionom 
eller beteendevetare. Engagemang och personliga egenskaper är av stor vikt. 
 
Bland de tänkbara arbetsuppgifterna kan nämnas 
o att på olika sätt arbeta med samverkan mellan individ- och familjeomsorg och 

förskola/skola och med olika externa aktörer 
o att verka för samverkan och helhetssyn med tonvikt på främjande och förebyggande 

arbete 
o att bidra till att skapa ett positivt skolklimat och att stärka olika skyddsfaktorer 
o att på olika sätt arbeta med information, utbildning och rådgivning 
o att ansvara för genomförande av SIP (samordnad individuell planering) i skolan 
o att arbeta drogförebyggande och med handlingsplaner och strategier. 
 
En av de första arbetsuppgifterna blir här att utifrån samverkan mellan skolan och individ- 
och familjeomsorgen arbeta fram drogförebyggande rutiner med tillhörande arbetsgång vid 
misstanke om drogmissbruk för grundskolan/gymnasieskolan. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, IFO-chef Maria Hellqvist 2015-05-29 
Muntlig information från Inger Bexelius-Lange, Anders Bjerned, Elisabeth Kämpe och Maria 
Hellqvist. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  
 
att hos kommunstyrelsen begära godkännande av utökad verksamhet,  
 
att begära tilläggsanslag motsvarande 0,5 tjänst (250 000 kronor) för att fr o m 
höstterminen 2015 inrätta en tjänst som samordnare mellan socialnämnden (individ- och 
familjeomsorg) och barn- och utbildningsnämnden (förskola/skola). 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Dnr 42/2015 

§ 69. Ändrad överenskommelse för mottagande av flyktingar 

Ärende 

Hofors kommun har idag en övergripande överenskommelse med Migrationsverket som 
anger ett mottagande om 40 anvisade personer med permanent uppehållstillstånd (PUT) 
och en överenskommelse med platsantal för ensamkommande barn med minst 7 platser för 
barn i asyl och 23 platser för de barn som fått PUT. De barn som får PUT under året räknas 
in i det totala mottagandet om 40. Överenskommelsen för ensamkommande barn bör 
fortsättningsvis delas upp i två olika delöverenskommelser för att beskriva varje mottagen 
grupp, asyl och permanent uppehållstillstånd (PUT). 
 
I överenskommelse om boendeplatser för barn bör föreslås att också de som fyllt 18 år och 
som fortfarande har behov av socialtjänstens stöd ska ingå. Dessa får varierande insatser  
men räknas idag inte in i platsantalet. Socialtjänstens ansvar gäller till och med 21 år. 
Eftersom behovet av platser i våra HVB-hem (Hem för vård eller boende) förändras snabbt 
bör delegationen att förändra antalet ligga på nämndsordförandenivå. 
 
De flesta kommuner i länet har förändrat sina överenskommelser och istället tecknat tre 
olika som dels anger antal personer med PUT, dels antal platser i HVB för barn med PUT och 
dels antal platser i HVB för barn/ungdomar i asyl. I Hofors kommuns överenskommelse idag 
anges att kommunen minst ska ta emot 7 barn i asyl. Detta innebär att antalet oftast är 
högre med följd att de med PUT blir färre. I en separat överenskommelse blir antalet 
begränsat till ett angivet antal. De övriga ska ha PUT. Ett minskat antal barn i asylprocessen 
bör ge bättre förutsättningar för en stabilare situation i kommunens boenden. 
 
I mottagandet av barn föreslås att också räkna in de som fyllt 18 år och fortfarande har 
behov av socialtjänstens insatser. Genom förändrade ersättningsregler har kommunen nu 
möjlighet att erhålla samma ersättning per plats för dessa som för barn, 1900 kr för belagd 
plats och 1600 kr för plats som inte är belagd. Idag återsöks de kostnader kommunen har 
för försörjningsstöd för den gruppen.  
 
En sänkning av åldern vid kommunens HVB innebär att barnen får ytterligare ett år att 
integreras i det svenska samhället och får längre tid att lära sig  svenska. Det ger en ökad 
stabilitet vid boendena eftersom ungdomarna inte "byts ut" lika ofta. Detta är också ett 
önskemål från Migrationsverket eftersom allt fler yngre barn kommer till Sverige.  
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Sedan starten av HVB för ensamkommande har Hofors endast tagit emot pojkar. Könet har 
dock inte angetts i tidigare överenskommelse. Detta har medfört att också flickor har 
anvisats kommunen vid några tillfällen. Kommunen har då varit tvungna att placera dessa 
vid andra HVB i andra kommuner som specialicerat sig på flickor. I överenskommelsen bör 
därför också anges att Hofors kommuns HVB endast tar emot pojkar.  
 
Föreslagna förändringar innebär ingen volymförändring i mottagandet för kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, IFO-chef Maria Hellqvist 2015-06-03 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen teckna tre separata överenskommelser om 
flyktingmottagande med Migrationsverket, en övergripande med antal personer med 
permanent uppehållstillstånd, en med platsantal för ensamkommande barn i asyl och en 
med platsantal för ensamkommande barn som fått permanent uppehållstillstånd, 
 
att föreslå kommunstyrelsen ge ordförande i socialnämnden delegation att besluta om 
förändring av antal platser i kommunens boende för ensamkommande barn med 
permanent uppehållstillstånd samt 
 
att uppdra till IFO-chef att i samråd med skolan komma fram till lämplig ålder och antal 
asylplatser för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
IFO-chef 
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§ 70. Arbete med värdegrund, information 

Ärende 

Agneta Bratt och Catarina Vågberg, undersköterskor, informerar om värdegrundsarbetet på 
Spelmannen. 
 
Spelmannen har kommit långt i sitt värdegrundsarbete och är ett gott exempel i 
kommunen. Värdegrund diskuteras vid varje personalmöte och värdegrunden är också 
något som personalen lever och arbetar med varje dag, även på fritiden. Påpekas vikten av 
värdegrundsledare på varje enhet som är en ”motor” för övrig personal. 
Värdegrunden finns också med i introduktionsmaterial vid anställning av personal. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Agneta Bratt och Catarina Vågberg, Spelmannen 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 
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Dnr 28/2015 

§ 71. Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera starköl och vin till 
allmänheten, Sodon Sushi 
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Dnr 29/2014 

§ 72. Uppföljning april 2015 

Ärende 

Nämnderna ansvarar för sitt uppdrag inom angivna ekonomiska ramar och fastställda mål. 
Uppföljningar under året ska utgöra kontroller så att verksamheten bedrivs inom 
budgetramarna och i annat fall vara en signal för att vidta åtgärder. 
 
Efter april månad ska nämnderna redovisa måluppfyllelse och ett prognostiserat 
ekonomiskt resultat vid årets slut. Uppföljningen ska innehålla analys av eventuella 
avvikelser i prognosen samt förslag på åtgärder som föranleds av uppföljningen. 
Uppföljningen innehåller även en beskrivning av väsentliga händelser under perioden, en 
redovisning av måluppfyllelsen av de beslutade nämndmålen samt en framtidsbedömning. 
 
Bedömningen i dagsläget är att Socialnämnden går mot ett underskott på 10-12 mkr. 
Underskottet beror bland annat på att inom LSS finns flera krävande ärenden som kräver 
dubbelbemanning, externa placeringar och domar där retroaktiva ersättning till externa 
utförare ska betalas.  
 
Ärenden inom hemsjukvården ökar. From januari - april har antalet ärenden ökat från drygt 
50 till ca 75. Hemtjänsten utför HSL insatser motsvarande ca 1 miljon/år, dessa insatser 
fanns ej med i beräkningen i samband med skatteväxlingen. 
 
Beviljade beslut på demensboende finns som ej har kunnat verkställas, nya platser planeras 
öppnas under hösten vilket medför ytterligare underskott.  
 
Antal dygn med betalningsansvar till sjukhuset för medicinskt färdigbehandlade ökar 
kraftigt. Insatser för vuxna i behov av vård och behandling ökar genom flera ansökningar 
och budgeten kommer att överskridas. 
 
I kategorin öppna insatser finns kostnader för utbildning av nyanställd personal som 
påverkar budgeten. Svårt att förutse budget avseende försörjningsstödet. 
 
Åtgärder för att minska underskotten görs kontinuerligt ute på enheterna med bl a ständig 
översyn av personalbehovet med vikarier och även inköp. Ett arbete pågår med företaget 
Alamanco för att "Bemanna rätt" och på så sätt minska kostnaderna. Inom LSS pågår 
diskussioner med Regionen om delat kostnadsansvar i ett krävande ärende. Översyn av 
extern placering görs för att hitta en annan lösning. 
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Ytterligare förslag på åtgärder som diskuteras och som ska jobbas vidare med är: 
 

 + 18 boende, ensamkommande (Sn § 69/2015-06-17) 

 Hemsjukvårdstaxan 

 Allmän återhållsamhet och effektivisering 

 Senarelägga öppnandet av demensplatser Hesselgrenska 

 Översyn extern placering 

 Delat kostnadsansvar Regionen i ett ärende 

 Alamanco – ”Bemanna rätt” 

 Striktare biståndsbedömning – vad är ”skälig” levnadsnivå 

 Tid på korttids. Säker hemgång 

 Outsourcing/intraprenad 
 

Gällande verksamhetsmålen har dessa inte kunnat följas upp utan kommer att följas upp till 
delårsbokslutet. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning april 2015 
Tjänsteskrivelse, ekonom Cecilia Nordenberg 2015-06-02 
Muntlig information från ekonom Cecilia Nordenberg och socialchef Sussie Holmgren 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per 30 april 2015 och 
överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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Dnr 39/2015 

§ 73. Budget 2016, Plan 2017-2018 

Ärende 

Kommunfullmäktige fastställde den 23 mars 2015 ekonomiska ramar för budget 2016 plan 
2017-18. Ramarna inkluderar de anpassningar och satsningar som fastställdes i budget 
2015. Socialnämndens nettoram fastställdes till 230 008 tkr. 
 
Budgeten för 2016 är lagd över ram utifrån verkliga kostnader som idag finns för att bedriva 
verksamheten. Kostnader som saknar täckning under gällande budgetår är specificerade 
med belopp och beskrivning i förslag till budget 2016, plan 2017-18. I dokumentet 
framställs även behov som finns utöver ram och nuvarande verksamhet samt 
investeringsäskanden för budget 2016. 
 
Ramen avseende budget 2016 täcker inte de verkliga kostnaderna för att kunna fortsätta 
bedriva verksamheten utifrån 2015 års nivå. Ramen är uppräknad med löneökningar men 
inga övriga kostnadsökningar. Inom Hemsjukvården sker kontinuerligt en utökning av 
ärenden. I och med utökande av demensplatser ökar bemanningen och ca 15 årsarbetare 
behöver anställas. Externa placeringar är alltid svårt att budgetera. För Centrum för arbete 
har ett politiskt beslut om att ändra inriktning tagits och detta kommer innebära kostnader. 

Beslutsunderlag 

Förslag till budget 2016, plan 2017-2018 
Tjänsteskrivelse, ekonom Cecilia Nordenberg 2015-06-02 
Muntlig information från ekonom Cecilia Nordenberg 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att fastställa förslag till budget 2016, plan 2017-2018 och 
överlämna förslaget till budgetberedningen för fortsatt arbete. 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 74. Rapporter 

Ärende 

Inga rapporter vid dagens sammanträde. 
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§ 75. Meddelanden 

Ärende 

 
1. Inga överklagade beslut maj 2015. 

 
2. Domar: 

* Dom från Förvaltningsrätten gällande ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för 
   personlig assistans. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 
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Dnr 18/2015 

§ 76. Delegationsbeslut 

Ärende 

 
Utskottet för individärenden                                      Protokoll 2015-04-29 
                                                                                         Protokoll 2015-05-20 
 
Individ- och Maj 2015 
familjeomsorgen Försörjningsstöd, övrigt bistånd, 
 utredningsärenden, familjerätt, barn- och  
 familjegruppen, missbruk, 
 dödsboanmälan. 
 
Äldreomsorg Maj 2015 
 hemtjänst SoL, särskilt boende SoL, 
 dagverksamhet SoL, korttids- 
 vistelse SoL, avgiftsbeslut SoL, 
 trygghetslarm. 
 
LSS/psykiatrin Maj 2015 
 Korttidsvistelse, personlig assistans, 
 boende, ledsagarservice LSS.  
 
Föreningsbidrag                                                             Verksamhetsbidrag till Kvinnojouren 
                                                                                          Rosen. 55 000 kronor för år 2015. 
 
Äldreomsorgschef                                                          Beslut att inte lämna ut allmän  
                                                                                          handling efter begäran. 
 
Ordförandens tjänstgöringsrapport april 2015. 

Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 


