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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   

Ioan Paris (SD) X   

 

Ersättare 
Närvaro 

Ersätter ledamot 
Ja Nej 

Hayat Karimi (S)  X  

Olivia Drugge-Wikman (V) X  Carina Halfvars (V) 

Irene Johnsson (C) X   

Anette Björk (S)  X  

Tomas Fröjd (S)  X  

Diana Sahlén (HOP)  X  

Kent Olsson (FHT)  X  

Simon Ridderström (V) X   

Lennart Johansson (SD) X   

 

Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar 

Torsten Ahlén Alkoholhandläggare, § 9 

Anita Svensson Äldreomsorgschef, § 10-11 

Karin Halvarsson Ekonom, § 12 

Maria Hellqvist IFO-chef, § 13 

Kenneth Grönlund LSS/Psykiatrichef, § 18 

Sussie Holmgren Socialchef 

Kristina Bergkvist Sekreterare 
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§ 6. Val av justerare 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Ziita Eriksson (M). 

 
 
 

§ 7. Godkännande av dagordning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
 
 
 

§ 8. Information från socialnämndens fackliga samverkansgrupp 

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden är genomförd torsdagen den  
22 januari med Kommunal och Vision. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
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Dnr 3/2015 

§ 9. Tillsynsplan för alkohol och tobak 2015 

Ärende 

Enligt 9 kap 2 § tredje stycket alkohollagen ska varje kommun upprätta en plan för 
tillsynsverksamhet som lämnas till Länsstyrelsen. Av praktiska skäl bör även en plan 
upprättas för tillsyn enligt tobakslagen. 
 
Utöver de insatser som beskrivs i förslaget bedrivs tillsyn i form av information och 
rådgivning, bl a genom kurser i ansvarsfull alkoholservering i samverkan med övriga 
kommuner i Gästrikland. Vidare sker tillsyn genom inhämtande av upplysningar från andra 
myndigheter, främst polismyndigheten och Skatteverket. 
 
Tillsynen över serveringsställen är uppdelade på tidig kvällstid och sen kvällstid. Tillsynen på 
tidig kvällstid inriktas på ställen som stänger redan vid kl 20.00-21.00, medan den sena 
tillsynen sker omkring midnatt. 
 
Vid tillsynen observeras ordning, berusningsnivå, gästernas ålder, närvaro av ägare eller 
serveringsansvarig, utrymningsvägar och kassarutiner. När det är möjligt genomförs tillsyn i 
samverkan med polis, skattemyndighet eller räddningstjänst. 
 
Tobakstillsynen sker på dagtid och är inriktad på att kontrollera egentillsynsprogram, rutiner 
för ålderskontroll, att endast förpackningar med varningstext förekommer samt att dekaler 
om 18-årsgräns finns uppsatta på synlig plats. 
 
Alla tillsynstillfällen avslutas med en dialog med ägare eller serveringsansvarig om de 
iakttagelser som gjort och det finns också möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, alkoholhandläggare Torsten Ahlén 2014-12-07 
Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2015 
Muntlig information från alkoholhandläggare Torsten Ahlén 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen för 2015. 
 
Expedieras 
Alkoholhandläggare 
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Dnr 39/2014 

§ 10. Lex Sarah-anmälan, information 

Ärende 

Äldreomsorgschef Anita Svensson informerar om Lex Sarah-anmälan enligt socialtjänstlagen 
inom verksamheten äldreomsorg vid Hesselgrenska. 
 
Ärendet är anmält till Inspektionen för vård och omsorg. Utifrån inkomna handlingar har 
myndigheten beslutat att nämnden gjort tillräcklig utredning och vidtagit åtgärder för att 
undanröja att likande händelse upprepas. Ärendet är avslutat. 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-anmälan 2014-10-09 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-12-19 
Muntlig information från äldreomsorgschef Anita Svensson 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 
Expedieras 
Äldreomsorgschef 
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Dnr 26/2014 

§ 11. Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och LSS 

Ärende 

Kommunen har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg och kommunens 
revisorer rapportera kvartalsvis, ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt  
4 kap 1 § Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
som ej verkställt 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 4, 2014 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och lämna den till kommunfullmäktige 
samt kommunens revisorer. 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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Dnr 12/2015 

§ 12. Internkontrollplan, information 

Ärende 

Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen 6 kap 1 § och 3 § ansvar för att leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över 
nämndernas verksamheter. Denna uppsikt innebär rätt till att lämna råd, ge anvisningar, 
göra påpekanden och om det är nödvändigt, lämna förslag till kommunfullmäktige om 
förändringar. 
 
Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern 
kontroll. En god internkontroll förutsätter dokumenterad ansvars- och 
befogenhetsfördelning samt dokumenterade rutinbeskrivningar. 
 
Varje nämnd ska ha en fastställd rutin för planering och rapportering av 
interkontrollarbetet. 
Vid dagens sammanträde redovisas förslag till internkontrollplan för socialnämnden. 
Nämnden beslutar i ärendet 26 februari. 

Beslutsunderlag 

Förslag till interkontrollplan för socialnämnden 
Muntlig information från ekonom Karin Halvarsson 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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Dnr 21/2014 

§ 13. Motion Kvinnojouren Rosen, förslag till besvarande 

Ärende 

Folkpartiet liberalerna i Hofors/Torsåker har genom Hans Backman inkommit med en 
motion med yrkandet att kvinnojouren Rosen ska återfå sitt kommunala stöd på 240 000 kr 
per år. 
 
Kvinnojouren Rosen har under ett antal år haft en överenskommelse med socialtjänsten, 
som i vissa delar reglerat jourens arbete, om hjälp och stöd för misshandlade kvinnor och 
deras barn. I maj 2013 förändrades Socialstyrelsens krav på hur socialtjänsten kan avtala 
med externa aktörer. Anledningen till detta var att kommunerna måste försäkra sig om att 
de tjänster som utförs inom socialtjänstens område måste vara av god kvalitet. 
Socialstyrelsen har utformat ett omfattande regelverk för vad som räknas som god kvalitet. 
Detta innebar att avtalet med jouren sades upp. Socialtjänsten måste välja att antingen ge 
ett föreningsbidrag utan förpliktelser eller avtala om vilka delar av socialtjänsten som ska 
utföras av externa aktörer. För de aktörer som kan tänka sig att utföra uppdrag ställs 
därmed samma krav som ställs på socialtjänsten, bl a. ett väl fungerande ledningssystem. 
Verksamheten blir också föremål för tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
 
Kvinnojouren har uttryckt att de också fortsättningsvis vill vara en förening som bygger på 
självständigt och frivilligt arbete och har ingen önskan att utföra arbete inom socialtjänstens 
område. Jouren behöver därmed inte anpassa sig till det regelverk som gäller för 
socialtjänsten. Dessa krav kan vara svåra för en förening att leva upp till. Ytterst få kvinnor 
som kommer i kontakt med jouren har något biståndsbeslut från socialtjänsten. De kvinnor 
som söker insatser av socialtjänsten har till största delen behov av sådant stöd som inte i 
första hand kan ges av kvinnojouren i Hofors. Ofta finns ett behov av omfattande insatser 
på annan ort. 
 
I länet pågår överläggningar om att inrätta en gemensam socialjour med tillgänglighet 
dygnet runt. Planerna är långt framskridna och personalrekrytering pågår. Socialnämnden i 
Hofors har fattat beslut om att delta i samarbetet. Det innebär en förstärkning av det 
skyddsnät som finns. 
 
Socialnämnden har i dagsläget inget behov av att avtala om insatser enligt socialtjänstlagen  
och kommer med anledning av detta heller inte utge ersättning i frågan, därmed är tidigare 
ersättningsnivå ej aktuell. Nämnden har dock beviljat ett föreningsbidrag på 55 000 kr till 
kvinnojouren Rosen. 
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Beslutsunderlag 

Motion Han Backman (FP), 2014-01-10 
Socialnämnden 2014-10-23 § 116 
Tjänsteskrivelse, IFO-chef Maria Hellqvist 2014-11-02 
Muntlig information från IFO-chef Maria Hellqvist 
 
Beslutsförslag under sammanträdet 
 
Ziita Eriksson (M) föreslår bifall till motionen. 
 
Kenneth Axling (S) föreslår att anse motionen besvarad. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Ziita Eriksson (M) förslag och Kenneth Axling (S) förslag 
mot varandra och finner bifall till Kenneth Axling (S) förslag att anse motionen besvarad. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad. 
 
Reservation 
 
Mot beslutet reserverar sig Ziita Eriksson (M), Torbjörn Nordström (FP) samt 
Marie Modén (HOP). 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
IFO-chef 
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Dnr 10/2015 

§ 14. Val av ledamöter och ersättare till Kommunala Pensionärsrådet 

Ärende 

Socialnämnden ska utse 2 ledamöter (varav ordförande) och 2 ersättare från nämnden till 
Kommunala Pensionärsrådet. 
 
Vid dagens sammanträde finns följande förslag: 
 
Ledamöter                                                          Ersättare 
Remzija Kolasinac (S), ordförande                  Simon Ridderström (V) 
Torbjörn Nordström (FP)                                  Irene Johnsson (C) 

Beslutsunderlag 

Förslag på ledamöter och ersättare 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att utse ovanstående ledamöter och ersättare till Kommunala 
Pensionärsrådet. 
 
Expedieras 
Sekreterare Kommunala Pensionärsrådet 
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Dnr 10/2015 

§ 15. Val av ledamöter och ersättare till Kommunala rådet för 
funktionshindrade 

Ärende 

Socialnämnden ska utse 2 ledamöter (varav ordförande) och 2 ersättare från nämnden till 
Kommunala rådet för funktionshindrade. 
 
Vid dagens sammanträde finns följande förslag: 
 
Ledamöter                                                          Ersättare 
Ziita Eriksson (M), ordförande                        Marie Modén (HOP 
Eva Henning (S)                                                  Hayat Karimi (S) 

Beslutsunderlag 

Förslag på ledamöter och ersättare 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att utse ovanstående ledamöter och ersättare till Kommunala rådet 
för funktionshindrade 
 
Expedieras 
Sekreterare Kommunala rådet för funktionshindrade 
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Dnr 10/2015 

§ 16. Val av ledamöter och ersättare från organisationerna till Kommunala 
Pensionärsrådet 

Ärende 

Socialnämnden ska utse 4 ledamöter och 4 ersättare från organisationerna till Kommunala 
Pensionärsrådet. 
 
Inkomna förslag: 
 
PRO Hofors 
Ledamot: Lilian Persson                          Ersättare: Sylvia Abramsson 
 
PRO Torsåker 
Ledamot: Margareta Ek                           Ersättare: Siv Andersson 
 
SPF Konvaljen 
Ledamot: Hans Söderström                    Ersättare: Ulla-Maj Stenbacka 
 
Visions Pensionärsorganisation 
Ledamot: Ingrid Andersson                      Ersättare: Birgitta Jönsson 

Beslutsunderlag 

Inkomna förslag från organisationerna 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att utse ovanstående ledamöter och ersättare från 
organisationerna till Kommunala Pensionärsrådet. 
 
Expedieras 
Sekreterare Kommunala Pensionärsrådet 
Utsedda ledamöter och ersättare 
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Dnr 10/2015 

§ 17. Val av ledamöter och ersättare från organisationerna till Kommunala 
rådet för funktionshindrade 

Ärende 

Socialnämnden ska utse 4 ledamöter och 4 ersättare från organisationerna till Kommunala 
rådet för funktionshindrade. 
 
Inkomna förslag: 
 
Hofors Demensförening 
Ledamot: Gilbert Fernström                        Ersättare: Helena Fernström 
 
DHR Hofors-Torsåker 
Ledamot: Ninni Paavola                               Ersättare: Nils-Erik Sahlström 
 
Hjärt- och Lungsjukas förening 
Ledamot: Sonja Emet Ahlin                         Ersättare: Mona Skoglund 
 
HRS Hörselskadades förening 
Inga inkomna förslag 

Beslutsunderlag 

Inkomna förslag från organisationerna 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att utse ovanstående ledamöter och ersättare från 
organisationerna till Kommunala rådet för funktionshindrade. 
 
Expedieras 
Sekreterare Kommunala rådet för funktionshindrade 
Utsedda ledamöter och ersättare 
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Dnr 21/2014 

§ 18. Motion, bredare representation i Kommunala rådet för 
funktionshindrade, förslag till besvarande 

Ärende 

I inkommen motion från Ziita Eriksson (M) efterlyses bredare representation i Kommunala 
rådet för funktionshindrade. Kommunala rådet för funktionshindrade är enligt reglementet 
”ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för 
funktionshindrades riksorganisationer inom kommunen”. Man bör även verka för ett 
helhetsperspektiv och ett livsperspektiv från barn till vuxen för personer med flera och 
omfattande funktionsnedsättningar. I dagsläget saknas företrädare i rådet från föreningar 
som kan tänkas representera dessa målgrupper. 

Beslutsunderlag 

Motion Ziita Eriksson (M), 2014-09-02 
Reglemente för Kommunala rådet för funktionshindrade 
Tjänsteskrivelse, LSS/Psykiatrichef Kenneth Grönlund 2015-01-16 
Muntlig information från LSS/Psykiatrichef Kenneth Grönlund 

Beslut 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
motionen samt att uppdra till socialnämnden att utforma förslag till förändring av 
reglementet. 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
LSS/Psykiatrichef 
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§ 19. Rapporter 

Ärende 

o Inkommen skrivelse från PRO Hofors, PRO Torsåker samt Samorganisationen PRO 
Hofors-Torsåker gällande trygghetsboende och platser på demensboenden. 
 

o Svar till Inspektionen för vård och omsorg gällande anmälan om insatser. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga rapporterna till handlingarna. 
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§ 20. Meddelanden 

Ärende 

1. Kommunala Pensionärsrådet 
Protokoll 2014-12-03 
 

2. Kommunala rådet för funktionshindrade 
Protokoll 2014-12-03 
 

3. Arbetsmiljöverket 
Beslut om avslutat ärende vid gruppboendet Aniara. 
 

4. Fem överklagade beslut november-december 2014. 
 

5. Domar: 
* Beslut gällande prövningstillstånd. Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar 
    inte prövningstillstånd. 
* Dom gällande skäliga kostnader för personlig assistans. Förvaltningsrätten avslår 
   överklagandet. 
* Dom gällande personlig assistans. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
* Beslut gällande prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte 
    prövningstillstånd. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 
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Dnr 1001/2014 

§ 21. Delegationsbeslut 

Ärende 

 
Utskottet för individärenden                                      Protokoll 2014-11-28 
                                                                                         Protokoll 2014-12-10 
 
Individ- och November-december 2014 
familjeomsorgen Försörjningsstöd, övrigt bistånd, 
 utredningsärenden, familjerätt, barn- och  
 familjegruppen, missbruk, 
 dödsboanmälan. 
 
Äldreomsorg November-december 2014 
 hemtjänst SoL, särskilt boende SoL, 
 dagverksamhet SoL, korttids- 
 vistelse SoL, avgiftsbeslut SoL, 
 trygghetslarm. 
 
LSS/psykiatrin November-december 2014 
 Korttidsvistelse, personlig assistans, 
 boende, ledsagarservice LSS.  
 
Ordförandens tjänstgöringsrapport november-december 2014. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 
 


