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Socialnämnden 
Datum 2018-09-27 
Tid 08:15 – 11:00 
Plats Kommunhuset, Stollen 
Närvarande Se sidan 2 
Justerare Arne Evertsson  
Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2018-10-03 , kl. 13.00 
Justerade paragrafer §§ 101-112 
  
  
Sekreterare  
 Mikael Ingvarsson 
  
Ordförande  
 Kenneth Axling 
  
Justerare  
 Arne Evertsson  
 
 
 
 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2018-09-27 
Justerade paragrafer §§ 101-112 
Datum då anslaget sätts upp 2018-10-03 
Datum då anslaget tas ned 2018-10-26 
Förvaringsplats för protokollet Nämndssekreterare 
  
  
Underskrift  
 Mikael Ingvarsson, sekreterare 
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 Socialnämnden  
 2018-09-27  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 
Ledamöter  
Kenneth Axling (S) Ordförande  
Carina Halfvars (V) Vice ordförande  
Ziita Eriksson (M) Ledamot  
Remzija Kolasinac (S) Ledamot  
Benny Eriksson (S) Ledamot  
Anne Persson (HOP) Ledamot  
Arne Evertsson (L) Ledamot  
Eva Henning (S) Ledamot  
Charlie Ahlholm (SD) Ledamot  

 
Tjänstgörande ersättare Ersätter 
   

 
Ersättare Kommentar 
Anette Björk (S)   
Tomas Fröjd (S)   

 
Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kommentar 
Susanne Holmgren Socialchef  
Sara Karlsson Ekonom  
Mikael Ingvarsson  Sekreterare  
Christina Lexén  Anhörigstödjare § 103 
Lotta Öhlander Rydén Anhörigstödjare § 103 
Anders Svensson Föreståndare för ensam-

kommande flyktingbarn i 
Torsåker 

§ 104 

Bengt Djeerf 1:e socialsekreterare §§ 105, 106 
Stefan Carlehäll  Verksamhetschef AMI § 109 
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§ 101 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

Dnr  
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 2018-09-27  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 102 Information från kommunens fackliga samverkansgrupp 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen 

Ärende 
Samverkan kring ärendena på socialnämndens dagordning har genomförts med represen-
tanter från fackföreningar. Socialchef Susanne Holmgren föredrar vad som avhandlades. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från facklig samverkan, 2018-09-13 

Dnr 2018/83 
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§ 103 Information om träffpunkt Hantverkarn 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Anhörigstödjare Christina Lexén och Lotta Öhlander Rydén inleder med en utvärdering av 
den uppsökande verksamheten. Sedan åldern sänktes till 80 år omfattades så många per-
soner att bara ett brev skulle skickas ut, innehållandes information vart man vänder sig, 
hjälp i hemmet, färdtjänst, anhörigstöd, träffpunkten, vad i övrigt man kan få hjälp med 
och telefonnummer. Nittiotvå personer fick brev, varav tio procent hörde av sig. Slutsats, 
det är lite svårt att ta sig för om kontakten ska tas själv. Besöken är uppskattade. 

Därefter informeras om Hantverkarns arbete. Arbetet inleddes för ett år sedan. Verksam-
heten är frivillig och inte att förväxlas med dagverksamheten. Har slagit väldigt väl ut med 
mycket besök. Under året har man haft 950 besökare, övervägande kvinnor. Hantverkarn 
är öppet två eftermiddagar i veckan. Ena eftermiddagen spelas bingo, andra eftermiddagen 
anordnas olika former av underhållning, såsom t.ex. trubadurer, musikfrågesport och bild-
visning. Verksamheten efterfrågar ekonomiskt stöd för att kunna utveckla detta. 

Anette Björk som arbetar på Folkets hus besökarinformation uppmanar anhörigstödjare att 
kontakta henne med information om de aktiviteter som anordnas. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redogörelse från Christina Lexén och Lotta Öhlander Rydén 

Dnr  
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§ 104 Utvärdering och information rörande situationen för en-
samkommande 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Föreståndare för ensamkommande flyktingbarn i Torsåker Anders Svensson föredrar.  

Från början fanns tre boendeenheter i kommunen. Första prioritet var att få ut barnen i 
skolan så snabbt som möjligt. De som inte fick uppehållstillstånd eller hittade eget boende 
slussades till migrationsverkets anläggningsboenden runt om i landet. Under perioden har 
350 personer slussats genom verksamheten. 

Gymnasielagen skapade ett osäkert rättsläge. Nio pojkar har levt under knappa förhållan-
den i väntan på migrationsöverdomstolens prövning. Förutom att erbjuda bostad har 
kommunen givit stöd i form av mat i kyl och frys. (Förväntningar på behovet av byggnaden 
var inledningsvis annorlunda, med antalet flyktingar som sökte sig till kommunen, varför 
man har ett hyreskontrakt för ett par år framåt.) 

Sedan migrationsöverdomstolen slagit fast att den överklagade gymnasielagen får tilläm-
pas kommer nio tusen personers rätt till uppehållstillstånd prövas. Samtliga pojkar på bo-
endet i Hofors kommer, vid beviljat uppehållstillstånd, att kunna söka CSN-stöd. Tre av poj-
karna har erbjudits gymnasieplatser. 

Hofors har varit mycket duktiga på att få barnen att komma in i skolan. Nio elektriker har 
gått igenom utbildningen och fått arbete direkt. Tolk har inte använts de senaste två åren. 
De flesta pojkar som idag är självförsörjande har läst vid kommunens egna gymnasieutbild-
ningar som numera är nedlagda. Detta gäller Elprogrammet, Tema Design och Barn och 
Fritid. Två läser på KTH medan en läser till kemiingenjör i Malmö. Idag går ett antal pojkar 
på gymnasiet i Falun, Gävle och Sandviken. 

Anders kommer att påbörja ny anställning men har fått anstånd från kommande arbetsgi-
vare att ”fasa ut” pojkarna som är kvar på boendet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av Anders Svensson. 

Dnr  
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§ 105 Nedläggning av faderskapsutredning 

Dnr 2018/84 
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§ 106 Nedläggning av faderskapsutredning 

Dnr 2018/85 
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§ 107 Information om övertidssituationen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

- att ge socialchefen i uppdrag att orsaker till övertidskostnaden redovisas på en-
hetsnivå inom LSS/Psykiatri under nästa nämnd den 22 oktober. 

- att tacka för informationen. 

Förslag till beslut under sammanträde 

Kenneth Axling (S) föreslår att socialnämnden i tillägg till att tacka för informationen beslu-
tar att ge socialchefen i uppdrag att orsaker till övertidskostnaden redovisas på enhetsnivå 
inom LSS/Psykiatri under nästa nämnd den 22 oktober. 

Ärende 
Socialnämndens ekonom Sara Karlsson informerar om övertidssituationen för anställda i 
kommunen. LSS/Psykiatri sticker ut med övertidsuttag. Till nästa sammanträde kommer 
enhetschefer att berätta om siffrorna. Ca. 2,8 MSEK har betalats ut i övertidsersättning till 
och med augusti i år. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redogörelse av Sara Karlsson. 

Dnr  
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§ 108 Räkenskaper för socialnämndens stiftelser 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastställa räkenskapssammanställningarna för stiftelserna 

Ärende 
Ekonomifunktionen överlämnar räkenskapssammanställningar för följande stiftelser: 
- Robert och Adolfina Petterssons minnesfond 
- Erikslundsfonden 
- Hofors kommuns hjälpfond 
 
Det är socialnämnden som har ansvaret för förvaltningen och räkenskapshandlingarna. 
Räkenskapssammanställningar, revisionsberättelser samt förvaltningsberättelser finns som 
bilagor.  

Beslutsunderlag 
Räkenskapssammanställningar 
Revisionsberättelser 
Förvaltningsberättelser 
Tjänsteskrivelse 2018-09-11 
 

Expedieras 
Sara Karlsson 
Susanne Holmgren 
Akten 

Dnr 2018/82 
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§ 109 Information om Trädgårdsstaden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
AMI:s verksamhetschef Stefan Carlehäll informerar om projektet Trädgårdsstaden. Mark-
beredning är klar och plattgjutning pågår. Signalerna som kommit in är att tidsplanen och 
budget hålls. Nu börjar det ta form nere vid området. Man har informerat på sociala me-
dier för att ge en korrekt bild av vad som händer. 

Upphandling pågår med utbildningsaktör inom samordning av arbetsintegrerade sociala 
företag. Tre utbildningstillfällen planeras i Folkets hus. 

Uppskattning förmedlas angående besöket vid handelsträdgården i Böle som kommunen 
driver. Kontraktet har sagts upp och nästa skörd blir i växthuset. Inflyttningsfest är fortsatt 
planerad till april. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Stefan Carlehäll. 

 

Dnr  
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§ 110 Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Ledamöterna Anne Persson (HOP) och Carina Halfvars (V) rapporterar från möte med reg-
ion Gävleborgs gemensamma nämnd för FoU Välfärd, hjälpmedel, Regnet och HelGe-
biblioteken. 

Socialchef Susanne Holmgren har haft ett budgetmöte med nämndens budgetgrupp. Nästa 
kommer att hållas den 30/10 kl. 13.30. 

Socialchef Susanne Holmgren informerar om att fullmäktige har tagit budgeten, men den 
kommer att behöva tas med nya fullmäktige igen i november. Socialnämnden har möjlighet 
att lämna förslag på reviderade nämndsmål. 

Beslutsunderlag 
Muntliga redogörelser 

Dnr  
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§ 111 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av meddelanden för perioden sedan föregående nämndssammanträde den 
2018-08-30. 
 

Löpnr Ärende Avsändare/Mottagare Reg.datum Bilaga 

568/2018 Beslut att avsluta tillsyn av 
socialtjänstens handläggning av 
barn- och vuxenärenden 

Inspektionen för vård 
och omsorg 

2018-09-12 1 

577/2018 Protokoll KPR 2018-09-05 Kommunala Pensionärs-
rådet 

2018-09-14 2 

578/2018 Protokoll KRF 2018-09-05 Kommunala rådet för 
funktionshindrade 

2018-09-14 3 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2018-09-17 

Dnr 2018/1002 
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§ 112 Rapportering av delegationsbeslut 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut inkomna sedan 
föregående sammanträde. 

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 2018-08-30 har följande delegat-
ionsbeslut tagits: 
 

Löpnr/Ref Ärende Bilaga nr 
546/2018 Delegationsbeslut augusti 2018 - Äldreomsorg 1 
547/2018 Delegationsbeslut augusti 2018 - LSS 2 
566/2018 Socialchef 1:1 - Ordföranderapport augusti 2018 3 
567/2018 Socialchef 1:3 - Tjänstgöringsrapport augusti 2018 4 
569/2018 Socialchef 1:3 - Tjänstgöringsrapport augusti 2018 5 

Närarkiv IFO UFI Protokoll 2018-09-19 6 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson 2018-09-17 
Inkomna listor över delegationsbeslut 
Inkomna rapporter 
Protokoll från utskottet för individärenden 

Dnr 2018/1001 
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