
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) 

   

 

Socialnämnden 

Datum 2019-02-28 

Tid 08:15 - 12:00 

Plats Kommunhuset, Stollen 

Närvarande Se sidan 2 

Justerare Britt-Marie Berglind (KD)  

Justeringens plats och tid 2019-02-28, Kommunhuset, 13:00 

Justerade paragrafer §§ 15-31 

  
  

Sekreterare  

 Mikael Ingvarsson 
  

Ordförande  

 Kenneth Axling (S) 
  

Justerare  

 Britt-Marie Berglind (KD)  

 
 
 
 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-02-28 

Justerade paragrafer §§ 15-31 

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-28 

Datum då anslaget tas ned 2018-03-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, nämndsekreterare 
  
  

Underskrift  

 Mikael Ingvarsson, sekreterare 
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 Socialnämnden  

 2019-02-28  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

Ledamöter 

Kenneth Axling (S) Ordförande 

Arne Evertsson (L) 1:e vice ordförande 

Anette Björk (S) Ledamot 

Tomas Fröjd (S) Ledamot 

Carina Halfvars (V) Ledamot 

Charlie Ahlholm (SD) Ledamot 

 

Tjänstgörande ersättare Ersätter  

Britt-Marie Berglind (KD) Ziita Eriksson (M) 

Ingrid Andersson (C) Irene Johnsson (C) 

Remzija Kolasinac (S) Gry Sjöberg (HOP) 

 

Ersättare 

Esko Töllinoja (L) 

Berny Eriksson (S) 

Birgitta Lööf (S) 

Ulla-Carin Lindström-Ahlén (V) 

Sara Oskarsson (SD) 

 
 

Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kommentar 

Susanne Holmgren Socialchef  

Sara Karlsson Ekonom  

Mikael Ingvarsson Nämndsekreterare  

Anna Östblom 1:e socialsekreterare, Biståndsenheten § 18, § 23 

Torbjörn Nordström Alkoholhandläggare § 19 

Heidi Bergström Chef för IFO § 21, § 23 

Sven-Åke Söderqvist Socialsekreterare § 24 

Emma Lundin 1:e socialsekreterare, Missbruksenheten 
Representerar Vision 

§ 23 
Övriga §§ 

Maria Sjöberg 1:e socialsekreterare, Ekonomiskt bistånd § 23 
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 Socialnämnden  

 2019-02-28  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Socialnämnden  

 2019-02-28  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 15 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med tillägg att punkt 5 på ärendelistan 
§ 17 Rollen som politiker utgår. 

Dnr  
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 Socialnämnden  

 2019-02-28  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 16 Information från kommunens fackliga samverkansgrupp 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Samverkan har genomförts med företrädare för fackföreningarna. Fackförbundet Ledarna 
är ny som facklig organisation i kommunen. I övrigt har fackföreningarna inga synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från facklig samverkan, 2019-02-19 

Dnr 2019/4 
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 Socialnämnden  

 2019-02-28  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 17 Rollen som politiker 

Ärende 
Ärendet utgår. 

Dnr  
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 Socialnämnden  

 2019-02-28  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 18 Utbildning i ärendegången 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Biståndsenhetens 1:e socialsekreterare Anna Östblom ger utbildning om ett ärendes gång 
enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd. 

Dnr  
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 Socialnämnden  

 2019-02-28  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 19 Information om förslag till nya avgifter inom alkoholhand-
läggning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Socialnämndens alkoholhandläggare Torbjörn Nordström redogör för förslaget om nya av-
gifter inom alkoholhandläggningen. Planen är att lägga fram ett justerat förslag till beslut 
för nämndens sammanträde i april. 

Beslutsunderlag 
Förslag till nya tillsynsavgifter, Torbjörn Nordström 
Tjänsteskrivelse, Torbjörn Nordström, 2019-02-18 

Dnr 2018/117 
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 Socialnämnden  

 2019-02-28  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 20 Val av representanter till Hofors lokala brottsförebyg-
gande råd (BRÅ) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att utse följande representanter till Hofors lokala brottsförebyg-
gande råd (BRÅ). 
 
Ledamot   Ersättare 
Kenneth Axling (S)  Sara Oskarsson (SD) 

Ärende 
Nämnden ska utse en ordinarie ledamot som representant till BRÅ och en ersättare. Två 
representanter från socialtjänsten utses av verksamhetschefen inom socialtjänsten.  

Beslutsförslag under mötet 
Thomas Fröjd (S) föreslår Kenneth Axling (S) som ordinarie ledamot i BRÅ. 
Charlie Ahlholm (SD) föreslår Sara Oskarsson (SD) som ersättare i BRÅ. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att samma antal platser till ordinarie och ersättare som ska tillsät-
tas har föreslagits. Ordförande konstaterar att nämnden utser Kenneth Axling (S) som ordi-
narie ledamot och Sara Oskarsson (SD) som ersättare i BRÅ. 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Sekreterare för BRÅ 

Dnr 2018/80 
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 Socialnämnden  

 2019-02-28  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 21 Redovisning av svar till IVO avs tillsyn av ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Inspektionen för vård och omsorg har i samband med tillsyn begärt redogörelse från 
nämnden. Svaren till tillsynsmyndigheter ska enligt rutin redovisas i nämnd. 

Beslutsunderlag 
Begäran om handlingar från IVO, 2018-11-15 
Svar till IVO, Heidi Bergström, 2019-01-03 
Begäran om kompletterande redovisning från IVO, 2019-01-21 
Svar till IVO, Heidi Bergström, 2019-02-10 
Komplettering av svar till IVO, Heidi Bergström, 2019-02-19 

Expedieras 
Akten 

Dnr 2018/104 
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 Socialnämnden  

 2019-02-28  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 22 Förordnanden i ärenden enligt LVU och LVM 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att:  

- vid sidan om ordförande Kenneth Axling (S), Arne Evertsson (L) och Ziita Eriksson 
(M) förordna Carina Halfvars (V) och Remzija Kolasinac (S) rätt att i brådskande fall 
fatta beslut: 

o enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande; 
o enligt 11 § st. 1 och 2 om var och hur vårdnaden ska ordnas; 
o enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud; 
o 43 § 2 p. LVU om begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra 

beslut om vård eller omedelbart omhändertagande; samt 
o enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande. 

- förordnandet gäller omedelbart och för innevarande av resterande mandatperiod 
(2019-2022). 

Ärende 
Inom individ- och familjeomsorgen uppstår ibland situationer där det finns behov av att 
snabbt kunna fatta beslut. Dessa situationer har bedömts vara av sådan natur att delege-
ring inte är tillåten. Nämndens ordförande har här istället en enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
direkt angiven rätt att fatta beslut, s.k. kompletterande beslutanderätt. Nämnden har även 
möjlighet att förordna annan ledamot rätten att fatta sådana beslut. 
 
Ett sådant förordnande får inte, som vid delegation, endast ange att den som innehar viss 
befattning i nämnden är behörig att fatta ett sådant beslut, utan måste ange en namngiven 
person. Den som är förordnad beslutar ”vid sidan om” nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2019-02-12 

Expedieras 
Carina Halfvars, 
Individ och familjeomsorgen 
Socialjouren 
Akten 
 

Dnr 2019/3 
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 Socialnämnden  

 2019-02-28  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 23 Revidering av delegationsordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- att godkänna förslag till reviderad delegationsordning, samt 
- att uppdatera delegationsordningen med de nya förordnanden som nämnden be-

slutat om enligt 22 §. 

Ärende 
Socialnämnden beslutade den 24 januari att uppdra till socialchef att revidera delegations-
ordning och presentera förslag på ändringar av särskilt brådskande natur. En fortsatt över-
syn av ordningen var förberedd men fick mer brådskande karaktär tack vare det initiativä-
rende som Hoforspartiet väckte och den skrivelse partiet inkom med där ett antal brister i 
ordningen uppmärksammats.  Förslag till ändringar i delegationsordningen presenteras i 
grönt, för kommentarer m.m. se dokumentet ändringsförteckning. 

Yrkande under sammanträde 
Ordförande Kenneth Axling (S) yrkar att socialnämnden i tillägg till förslag enligt tjänste-
skrivelse uppdaterar delegationsordningen med de nya förordnanden som nämnden beslu-
tat om enligt § 22.  
 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkat förslag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Hoforspartiet, 2019-01-24 
Tjänsteskrivelse, Heidi Bergström, 2019-02-11 
Ändringsförteckning, 2018-02-11 
Förslag till reviderad delegationsordning, per 2019-02-28 

Expedieras 
Socialnämndens verksamhet och chefer 

Dnr 2019/9 
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 Socialnämnden  

 2019-02-28  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 24 Nedläggning av faderskapsutredning 
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 Socialnämnden  

 2019-02-28  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 25 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och lämna den till kommunfullmäktige 
samt till kommunens revisorer. 

Ärende 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS ).  
 
Om ett beslut inte verkställs inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till In-
spektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO be-
dömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan 
myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos Förvaltningsrätten. 
 
Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning får inte alltid den hjälp och det 
stöd som de har lagstadgad rätt till. Kommunens socialnämnd är skyldig att rapportera om 
beviljad insats inte verkställts inom tre månader. 
 
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom 
tre månader. 
 
Om det sker avbrott i verkställigheten och det gynnande beslutet inte på nytt verkställts 
inom tre månader ska detta rapporteras. Det kan gälla t e x att en kontaktperson slutat och 
någon ny kontaktperson inte har kunnat rekryterats inom tre månader från dagen för av-
brottet. Inrapporteringsskyldigheten gäller även för avbrott som skett och som inte är 
verkställt på nytt när aktuell rapportering sker.  
 
Socialnämnden ska rapportera ej verkställda beslut till kommunfullmäktige och till reviso-
rerna. 

Ekonomisk kalkyl 
Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2019-01-30 
Rapport – ej verkställda beslut kvartal 4 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Akten 

Dnr 2018/50 
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 Socialnämnden  

 2019-02-28  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 26 Svar på remiss om minoritetspolitiskt program 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna yttrandet som nämndens svar till kommunstyrelsen.  

Ärende 
Fr.o.m. den 1 januari 2019 gäller ändringar i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Detta innebär bl.a. att kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska 

arbetet. 

 

Ett förslag till minoritetspolitiskt program har tagits fram med syfte att tydliggöra Hofors kommuns 

ansvar och förhållningssätt gällande minoritetsfrågor. Kommunstyrelsens beslutade den 20 novem-

ber 2018 att skicka förslaget till nämnderna för yttrande.  

 

Det minoritetspolitiska programmet innehåller bl.a. skyldighet att informera de nationella minorite-

terna om deras rättigheter, att inkludera/samråda med de nationella minoriteterna i frågor som rör 

dessa.  

 
Socialnämndens ledningsgrupp har läst igenom förslaget och har följande synpunkter:  

 

För att få ett mer lättförståeligt program bör omfattningen minskas. Det är svårt att tyda vad som 

gäller för hela landet och vad som gäller specifikt för Hofors.  

 

Grundskyddet i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär att de nationella minori-

teterna har rätt till information gällande deras egna rättigheter och kommunens ansvar. Det är viktigt 

att informationen ges brett till alla kommunens invånare. Eftersom inga register får föras är det svårt 

att rikta informationen. Informationen behöver ges innan personer är i behov av insatser.  

 

 I programmet står det att Hofors kommun erbjuder alla som önskar det, hela eller väsentlig del av 

sin äldreomsorg på minoritetsspråk. Vad menas med väsentlig del? Äldreomsorg bedrivs 168 timmar 

per vecka och det är idag svårt att få tag på finskspråkig personal så det är endast vissa timmar i 

veckan vi kan erbjuda det och inte i alla verksamheter.  

 

Det står även att kommunens arbete ska styras av lokala behov. Den inventering av finsktalande bru-

kare som gjorts inom äldreomsorgen visar på att antalet är väldigt lågt. 

 

Det står också att det är viktigt att personalen har så pass höga språkkunskaper att ett me-
ningsfullt samtal kan genomföras. Det kravet kan idag inte uppfyllas. Ytterligare en sak som 
står är att medarbetares kunskaper i det finska språket ska premieras. Hur? Vi anser att det 
bör bestämmas på central nivå så att alla gör lika.    

Beslutsunderlag 
Förslag till minoritetspolitiskt program 
Tjänsteskrivelse 2019-02-06 Susanne Holmgren 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 

Dnr 2019/5 
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 Socialnämnden  

 2019-02-28  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 27 Internkontrollplan 2019 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för socialnämnden 2019. 

Ärende 
Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för att utforma en god internkontroll.  

Kontrollmoment bör väljas ut med utgångspunkt från olika kontrollområden samt genomföra en risk- 

och väsentlighetsanalys. 

 

Internkontrollplanen för 2019 omfattar 3 områden som ska kontrolleras under året. Dessa områden 

har valts ut genom att prioritera de områden där riskbedömningen uppgår till allvarlig och kännbar. 

Under 2019 ska det genomföras en kontroll vardera inom områdena, service mot allmänheten, 

organisatonen som arbetsgivare och ekonomisk förvaltning. De kontroller som ska genomföras är 

- Granskning av dokumentation 
- Skyddsronder i alla verksamheter enligt rutin 
- Att kollektivavtalet följs gällande mertid/övertid 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-02-12, Sara Karlsson 
Internkontrollplan 2019 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
 

Dnr 2019/11 
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 Socialnämnden  

 2019-02-28  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 28 Verksamhetsberättelse 2018 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att  

- godkänna föreslagen verksamhetsberättelse 2018 för socialnämnden samt över-
lämna den till kommunstyrelsen, samt  

- att begära hos kommunfullmäktige om en överföring från föregående års investe-
ringsbudget på 15 723 909 kr till 2019 

Ärende 
Nämnden ska för varje år lämna en verksamhetsberättelse som ska innehålla en ekonomisk och verk-

samhetsmässig analys av vad som hänt under året. Verksamhetsberättelsen är i sin tur ett underlag 

för kommunens årsredovisning.   

 

Årets resultat blev ett underskott i förhållande till budget på 17 miljoner kronor. Prognosen per sista 

augusti var ett underskott på 23,7 mkr. anledningen till att underskottet blev lägre än befarat beror på 

att många ekonomiska åtgärder genomförts och som gett positiva ekonomiska resultat.  Orsaken till 

underskottet beror framförallt på det ospecificerade sparkravet nämnden gick in med i 2018 på 17,9 

mkr.  

 

Måluppfyllelsen bland verksamheterna i nämnden är god. Man uppfyller tre av sex mål och man är 

på god väg att uppfylla de resterande tre målen.  

 

Den totala budgeten för 2018 års investeringar var 31 689 310 kr. Under 2018 har man färdigställt 

investeringar på 481 452 kr. Investeringar som är påbörjade under 2018 kommer att fortgå under 

2019. I och med att den totala budgeten för investeringar inte har nyttjats under 2018 önskas över-

flytt av budget till 2019 om 15 723 909 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-02-12, Sara Karlsson 
Verksamhetsberättelse Socialnämnden 2018 
Verksamhetsberättelse ÄO 2018 
Verksamhetsberättelse LSS 2018 
Verksamhetsberättelse IFO 2018 
Verksamhetsberättelse AMI 2018 
Verksamhetsberättelse HSL 2018 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
 

Dnr 2019/8 
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§ 29 Rapporter 

Ärende 
Inga rapporter. 

Dnr  
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 Socialnämnden  

 2019-02-28  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 30 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan föregående nämndsammanträde 2019-01-
24 
 
Löpnr Ärende Avsändare Reg.datum 

44/2019 KS 2019-01-29 § 15  

Översyn av kommunala pensionärs-

rådet och kommunala rådet för 

funktionshindrade 

Kommunstyrelsen 2019-01-30 

46/2019 KS 2019-01-29 § 17 

Ekonomistyrningsregler 2019 

Kommunstyrelsen 2019-01-30 

49/2019 Verksamhetsberättelse 2018 Konsument Gästrikland 2019-02-07 

53/2019 Krav på finsk avdelning på det nya 

äldreboendet 

Hofors Finska förening 2019-02-07 

56/2019 Mottaget klagomål på socialtjänsten Inspektionen för vård och 

omsorg 

2019-02-11 

Sedan kallelsen skickades ut har följande meddelanden inkommit: 

70/2019 Samråd för detaljplan över Haga-

skolan i Hofors 

Västra Gästriklands sam-

hällsbyggnadsnämnd 

2019-02-20 

72/2019 Inbjudan till utbildning i alkoholla-

gen och den nya tobakslagen för 

politiker 

Länsstyrelsen Gävleborg 2019-02-21 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2019-02-12 
 

Dnr 2019/1002 
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 Socialnämnden  

 2019-02-28  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 31 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 2019-01-24 har följande delegat-
ionsbeslut tagits: 

Löpnr Ärende Bilaga 

50/2019 Förteckning över del.beslut inom LSS – jan 2019 1 

51/2019 Förteckning över del.beslut enligt SoL – jan 2019 2 

52/2019 Förteckning över del.beslut inom ÄO – jan 2019 3 

60/2019 Förteckning över del.beslut inom IFO – jan 2019 4 

Hos IFO Protokoll: Utskottet för individärenden – 2019-01-30 5 

Sedan kallelsen skickades ut har följande delegationsbeslut fattats: 

HOS IFO Protokoll: Utskottet för individärenden – 2019-02-19 6 

66/2019 Alkoholtillståndsbevis och beslut 7 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2019-02-12 
 

Dnr 2019/1001 


