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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 

 

Ersättare Kommentar 
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Irene Johnsson (C) Ersättare  

Anette Björk (S) Ersättare  

Simon Ridderström (V) Ersättare  

 

Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kommentar 

Susanne Holmgren Socialchef  

Sara Karlsson Ekonom  

Mazen Bahtiti Kommunstyrelsens ekonom  

Mikael Ingvarsson Nämndsekreterare  

Emma Lundin Företrädare vision  

Anders Holmkvist Säkerhetschef § 145 

Marie Bergquist Enhetschef LSS § 145 

Sven-Åke Söderström Socialsekreterare §§ 147-148 

Torbjörn Nordström Alkoholhandläggare § 149 

Stefan Carlehäll AMI-chef § 150 

Per Lindholm Projektledare trädgårdssta-
den 

§ 150 

Jeanette Jansson Avgiftshandläggare § 151 
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§ 144 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

Dnr  
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 Socialnämnden  

 2018-12-13  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 145 Information om stängning av gruppbostaden Orion 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Säkerhetschef Anders Holmkvist och enhetschef Marie Bergqvist informerar om den plane-
rade stängningen av gruppbostaden Orion och hur planerna på förflyttning av brukarna ser 
ut. Anders Holmkvist informerar om bakgrunden till beslutet att lämna ett föreläggande. 
Marie Bergqvist har ringt och informerat anhöriga. Tillsammans med HoforsHus planeras 
för en långsiktig lösning. Kortsiktigt har det gått att ”pussla” för att flytta runt brukarna. Det 
är viktigt att de inte upplever situationen för stökig. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Expedieras 
Akten 

Dnr 2018/114 
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 2018-12-13  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 146 Information från kommunens fackliga samverkansgrupp 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Socialchef Susanne Holmgren informerar om den fackliga samverkan som ägt rum inför 
dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från facklig samverkan, 2018-11-29 

Dnr 2018/83 
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§ 147 Nedläggning av faderskapsutredning 
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§ 148 Utredning gällande att väcka talan om överflyttning av 
vårdnad 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 149 Information rörande tillsyn av alkoholhandläggningen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Länsstyrelsen har genomfört en tillsyn av alkoholhandläggningen i Hofors kommun.  Alko-
holhandläggare Torbjörn Nordström redogör för tillsynen inklusive dess slutsatser. Ordfö-
rande Kenneth Axling deltog också när tillsynen genomfördes. 
 
Inspektören hade ingen kritik mot handläggningen av ärenden idag. Däremot fanns kritik 
mot hur mycket tid som tilldelats tjänsten (20 %), alldeles för lite. Detta har upplevts som 
besvärande även från handläggningssynpunkt. Beröm gavs för införskaffandet av systemet 
AlkT som kommer underlätta diarieföring. Kritik gavs mot tillsynen av folkölsförsäljning. 

Beslutsunderlag 
Avisering om tillsyn, 2018-11-19 

Expedieras 
Akten 

Dnr 2018/105 
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§ 150 Information Trädgårdsstaden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Socialnämnden är ansvarig för att bygga och driva ett växthus i Hagaparken. För att nämn-
den ska hålla sig a jour med den senaste utvecklingen i projektet är punkten om Trädgårds-
staden en återkommande punkt på nämndens sammanträden.  Stefan Carlehäll som är 
områdesansvarig för arbetsmarknad och integration (AMI), som håller i projektet föredrar 
tillsammans med Per Lindholm som är totalansvarig/områdesansvarig. Per redogör för mer 
specifika åtgärder och liknande eftersom han är mer direkt involverad. 
 
Nu går det fort: väggar och fönster är snart på plats. Man ligger f.n. en vecka före plane-
ring. Man har valt att inte avropa en option avseende en gardin, eftersom man vill se att 
budgeten håller. Den kan även installeras i ett senare skede. 
 
Ansökningen vad gäller drift av cafédelen går ut imorgon. En ansökan har kommit in från en 
extern part som är intresserad av att driva verksamhet där.  
 
Nu pågår utbildningar inom arbetsintegrerat företagande (AIF). Hundra personer deltog vid 
ett informationstillfälle och trettiofem har anmält sig till en AIF-utbildning för att driva såd-
ana företag. Dessa kommer behöva stöd och hjälp på olika sätt, t.ex. att sitta i styrelser 
eller inom mentorskap. Information om utbildningen har skickats ut genom arbetsför-
medling och socialtjänst. 
 
Sonderingar pågår avseende att skapa grön rehab/hälsoträdgårdar. Här är en förutsättning 
att det finns ett regionalt intresse. 

Beslutsunderlag 
Muntlig framställning av Stefan Carlehäll (punkten är återkommande på nämndens sam-
manträden). 

Dnr  
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§ 151 Revidering samt nya avgifter inom socialnämnden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

- att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna avgifter inom socialnämnden och 
att de ska gälla från 1 april 2019; 

- att avgiften för måltidsabonnemang revideras årligen; samt 
- att ta bort avgiften för TV i blockhyran på grund av att den blir personlig från och 

med 2019. 

Ärende 
En tjänstemannagrupp har gjort en översyn av avgifterna som består av både nya samt reviderade 

avgifter. I arbetet med framtagandet av avgifterna har man omvärlds bevakat för att se vilka avgifter 

andra kommuner tar ut, och utifrån det kommit fram till ett förslag. 

Justering av avgifterna kommer att ske årligen utifrån förändrat prisbasbelopp, som fastställs av re-

geringen. Förslaget har varit på remiss till det kommunala rådet för funktionshindrade samt kommu-

nala pensionärsrådet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-29, Sara Karlsson 
Förändringar av avgifter 2019 
Vård- och omsorgstaxa 2019 

Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala rådet för funktionshindrade 

Dnr 2018/102 
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§ 152 Remissvar missbruks- och beroendevårdssamverkan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta utarbetat remissvar gällande länsöverenskommelsen om 
samverkan inom missbruks- och beroendevården. 

Ärendesammanfattning 
Hofors kommun lämnar remissvar på den utarbetade länsöverenskommelsen inom miss-
bruks- och beroendeområdet. Kommuner och landsting har från och med den 1 juli 2013 
en lagstadgad skyldighet att ingå gemensamma överenskommelser om samarbete kring 
personer som missbrukar alkohol, narkotika, läkemedel, dopningsmedel och andra bero-
endeframkallande medel. Från den 1 januari 2018 gäller denna skyldighet även spel om 
pengar. 
 
Ledningsgruppen för Gemensamma utgångspunkter inom missbruks- och beroendeområ-
det har av Länsledningen (kommuner och regioner) fått uppdrag att arbeta fram ett förslag 
till länsöverenskommelse inom området. Syftet med den är att stärka samverkan och för-
tydliga ansvarsfördelningen mellan länets kommuner och Regionen, för att bättre tillgo-
dose behovet av vård, stöd och behandling hos personer med substansberoende och per-
soner som missbrukar spel om pengar oavsett ålder. Viktigt med överenskommelsen är 
också att barnperspektivet och brukarmedverkan ska stärkas.  
 
Tanken är att länsöverenskommelsen ska utgöra grund för lokala överenskommelser och 
handlingsplaner som upprättas mellan länets kommuner och berörda enheter inom reg-
ionen.  Berörda politiska nämnder ges möjlighet att komma med synpunkter på förslag till 
länsöverenskommelse. Socialnämnden har tagit del av remissförslaget och tycker att läns-
överenskommelsen med bilagd vägledning till lokal överenskommelse är en bra grund för 
utveckling av samverkan kring målgruppen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Susanne Holmgren 2018-11-28 
Bilaga Länsöverenskommelse om samverkan inom missbruks- och beroendevården – Re-
missvar 
Bilaga Lämnade synpunkter från Ockelbo kommun 
  

Expedieras 
Ledningsgruppen för gemensamma utgångspunkter inom missbruks- och beroendeområ-
det 

Dnr 2018/108 
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§ 153 Beslutsattestanter 2019 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastställa beslutsattestanter och ersättare för perioden 1 januari – 31 de-

cember 2019 

Ärende 
Enligt gällande attestreglemente skall nämnden inför varje nytt år upprätta en förteckning utifrån 

befattning över beslutsattestanter och dess ersättare inom verksamheten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-22 
Beslutsattestanter 2019 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnr 2018/13 
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§ 154 Översyn av kommunala pensionärsrådets respektive 
kommunala rådet för funktionshindrades funktion 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige 

- att uppdra till Socialnämnden att utreda syfte och funktion för det Kommunala rå-
det för funktionshindrade samt för det Kommunala pensionärsrådet; 

- att uppdra till Socialnämnden att samtidigt utreda alternativa möjligheter till infly-
tande och dialog för berörda grupper; 

- att utredningen inklusive förslag till ändringar presenteras för fullmäktige senast på 
dess decembermöte 2019; och 

- att inga representanter för råden utses under tiden utredningen pågår. 

Ärende 
Rådens funktion och syfte har vid ett flertal tillfällen under de senaste åren lyfts upp och 
ifrågasatts; både från råden själva, från tjänstepersoner och andra förtroendevalda. Särskilt 
rådens reglementen har varit föremål för omfattande diskussioner där det funnits olika 
uppfattningar gällande rådens befogenheter. 

Därtill har kommunen tvingats göra en omfattande översyn av sina kostnader och i sam-
band med Socialnämndens budgetmöten har politiska representanter framhållit de kost-
nader för råden både vad gäller arvoden och arbetstid som föremål för besparingsåtgärder.  

Med anledning av detta finns behov av att se över rådens syfte och funktion, men även ur 
ett bredare perspektiv titta på om möjligheten till dialog och inflytande för de grupper som 
ingår i råden bättre tillgodoses på annat sätt.  

Ansvaret för råden ligger enligt Socialnämndens och rådens respektive reglementen hos 
Socialnämnden, beslut om ändringar i dessa styrdokument fattas av Kommunfullmäktige. 

Socialchef Susanne Holmgren, ordförande Kenneth Axling och rådens ordföringar Ziita Er-
iksson och Remzija Kolasinac ger information om hur man har kommit fram till beslutet och 
hur informationen delgetts råden. 

Ziita Eriksson och Anne Persson framför att det är viktigt att det arbete som redan genom-
förts inom medborgardialog inte tappas bort. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-12-05, Mikael Ingvarsson 

Expedieras 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kommunala rådet för funktionshindrade och Kommunala pensionärsrådet 

Dnr 2018/116 
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§ 155 Budget 2019 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  
- att minska budgeten för feriearbete med 0,8 mkr. till 0,1 mkr; samt 
- att ta bort samordnartjänsten mellan Socialnämnden och Barn- och utbildnings-

nämnden; 0,3 mkr. 

Ärende 
Nämnden befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge och en översyn av alla verksamheter inom nämnden 

har gjorts för att hitta åtgärder som ger minskade kostnader och ökade intäkter. För att komma ned 

på den ram man har blivit tilldelad av kommunfullmäktige har åtgärder föreslagits. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Sara Karlsson, 2018-11-23 
Riskanalyser  

Expedieras 
Akten 
IFO-chef 
AMI-chef 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunala rådet för funktionshindrade 
Kommunala pensionärsrådet 

Dnr 2018/45 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 156 Socialnämndens sammanträdesdagar 2019 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastställa förslag till sammanträdesdagar 2019. 

Ärende 
Kanslifunktionen har tagit fram förslag till datum för socialnämndens sammanträdesdagar 
för 2019 enligt nedan: 

 

Besluts
slutsun
un-
derlag 
Tjäns-
teskri-
velse, 
Mikael 
Ingvars-

son 2018-12-03; som innehåller förslag till sammanträdesdagar 2019 

Expedieras 
Verksamhetschefer 
Områdesansvariga 
Socialchef 
Revisorer 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 

Dnr 2018/106 

 Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 

Stopp-

datum 
 8 12 12 9 

7, 

27 
 13 3 8 5 3 

Beredning 
Tors 

08:15 
9* 14 14 11 

9, 
29** 

 15 5 10 6**** 5 

Social-
nämnd 

Tors 
08:15 

24 28 28 25 23 13 
28 

*** 
19 24 21 19 

*  Beredningen den 9 januari är på onsdag kl. 13:15;  

**  Beredningen den 29 maj är på onsdag kl. 08:15;  

*** Socialnämndens sammanträde 28 augusti är på onsdag kl. 13:15 

**** Beredningen den 6 november är kl. 08:15 
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§ 157 Revidering av delegationsordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förslaget till reviderad delegationsordning, att gälla från 
2019-02-01. 

Ärende  
Delegationsordningen är ett viktigt verktyg för att socialnämnden ska kunna styra över sin 
tjänstemannaorganisation. Genom delegationsordningen ges delegaterna rätt att fatta be-
slut i nämndens namn. 2013 gjordes den senaste större översynen av socialnämndens de-
legationsordning.  
 
Lagar och regler ändras och det är åter tid att uppdatera ordningen. Inte minst utifrån ett 
juridiskt perspektiv är det av vikt att delegationsordningen hålls i god ordning så att den är 
överskådlig och tydlig. För att ett beslut ska hålla för rättslig prövning får det t.ex. inte före-
ligga oklarheter vem som har rätt att fatta beslutet, eller vad det är för beslut delegaten 
har rätt att fatta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2018-12-03 
Delegationsordning rev. 2018-03-22 
Förslag till reviderad delegationsordning 
Ändringsförteckning, del 1 och 2 

Expedieras 
Socialnämndens verksamhet och chefer 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden för kännedom 

Dnr 2018/109 
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§ 158 Bollnäskonferensen om nya nationella riktlinjer inom 
demens 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Nämndens ordförande och ett flertal kommunala tjänstepersoner har deltagit i en konfe-
rens i Bollnäs angående nya nationella riktlinjer inom Demensområdet. Socialnämndens 
ordförande Kenneth Axling föredrar. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från ordförande Kenneth Axling 

Dnr  
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§ 159 Rapporter 

Ärende  
Ingen har något att rapportera. 

Dnr  
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 Socialnämnden  

 2018-12-13  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 160 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden för perioden sedan föregående nämndsamman-
träde 2018-11-22. 
 
Löpnr Ärende Avsändare Reg.datum 
709/2018 Meddelande om tillsyn och begäran om 

uppgifter 

Inspektionen för vård 

och omsorg 

2018-11-22 

717/2018 Nya tillståndsplikter och krav 2019 - inform-

ation från IVO 

Inspektionen för vård 

och omsorg 

2018-11-22 

718/2018 Begäran om handlingar/redovisning Inspektionen för vård 

och omsorg 

2018-11-22 

KS 1271/2018 KF 2018-11-13 § 103 Delårsbokslut Kommunfullmäktige 2018-11-22 

738/2018 KF 2018-11-13 § 113 Val av 9 ledamöter 

och 9 ersättare i socialnämnden för perioden 

2019-2022 

Kommunfullmäktige 2018-11-28 

742/2018 IVO-beslut för kännedom: Tillstånd att 

bedriva gruppbostad Amicare Rönningen 

Inspektionen för vård 

och omsorg 

2018-11-30 

747/2018 Föreläggande enligt lag om skydd mot 

olyckor 

Gästrike räddnings-

tjänst 

2018-12-03 

749/2018 Granskningsmeddelande KPMG 2018-12-04 

756/2018 Gemensamt protokoll KRF-KPR 2018-12-05 KPR och KRF 2018-12-05 

Sedan kallelsen skickades ut har ytterligare två meddelanden inkommit: 
763/2018 Uttalande angående förslag om kommunala 

pensionärsrådet  

Pensionärernas Riks-

organisation 

2018-12-12 

764/2018 Information om avslutat ärende Arbetsmiljöverket 2018-12-12 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson 2018-12-05 

Dnr 2018/1002 
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 2018-12-13  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 161 Rapportering av delegationsbeslut 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av delegationsbeslut. 

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 2018-11-19 har följande delegat-
ionsbeslut tagits: 

Löpnr Ärende Bilaga 

736/2018 Förteckning över delegationsbeslut IFO – nov 2018 1 

750/2018 Förteckning över delegationsbeslut ÄO – nov 2018 2 

751/2018 Förteckning över delegationsbeslut LSS - nov 2018 3 

752/2018 Förteckning över delegationsbeslut SoL – nov 2018 4 

Hos IFO Protokoll, utskottet för individärenden 2018-11-21 5 

Sedan kallelsen skickades ut har följande delegationsbeslut tagits. 

Hos IFO Protokoll, utskottet för individärenden 2018-12-12 6 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2018-12-05 

Dnr 2018/1001 


