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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 

Datum 2015-10-15 

Tid 08.15 

Plats Kommunhuset, Stollen 
Närvarande Se sidan 2 

Justerare Carina Halfvars (V)       

Justeringens plats och tid Kommunhuset 

Justerade paragrafer 109-115, 118-121 

Sekreterare 

 

 Frans Flodin 

Ordförande 

 

 Kenneth Axling 

Justerare 

 

 Carina Halfvars (V)        

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

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-10-15 

Justerade paragrafer 109-115,118-121  

Datum då anslaget sätt upp 2015-10-22 

Datum då anslaget tas ned 2015-11-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 

Underskrift 

 

 Frans Flodin 
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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   

Irene Johnsson (C) X   

Anette Björk (S)  X  

Tomas Fröjd (S) X   

Håkan Vikström (HOP) X  Marie Modén (HOP) 

Kent Olsson (FHT) X  Torbjörn Nordström (FP) 

Simon Ridderström (V) X  Eva Henning (S) 

Lennart Johansson (SD)  X  

 

Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar 

Susanne Holmgren Socialchef 

Cecilia Nordenberg Ekonom 

Ann Sofie Holmström Samordnare § 115 

Elisabeth Kämpe  Enhetschef § 116-117 

Esther van Vliet Socialsekreterare § 116-117 

Frans Flodin Sekreterare 
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§ 109. Val av justerare 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse 
Carina Halfvars (V). 
 

§ 110. Godkännande av dagordning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
 
 

§ 111. Information från socialnämndens fackliga samverkansgrupp 

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum torsdagen den 8 
september med Kommunal och Vision. 

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 
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Dnr 2015/82 

§ 112. Delårsuppföljning augusti 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 augusti 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 15 000 000 kr. 
Underskottet beror bland annat på att inom LSS finns flera krävande ärenden som kräver 
dubbelbemanning, externa placeringar och domar där retroaktiv ersättning till externa 
utförare ska betalas.  
 
Ärenden inom hemsjukvården ökar. Från januari till augusti 2015 har antalet ärenden ökat 
från drygt 50 till 83. Hemtjänsten utför HSL insatser motsvarande ca 1000 000 kr per 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 färdigbehandladen 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.   
 
Gällande verksamhetsmålen har en del kunnat följas upp medan resterande kommer att 
följas upp till helåret.     
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Beslutsunderlag 

Delårsuppföljning augusti 2015 
Tjänsteskrivelse, ekonom Cecilia Nordenberg 2015-09-25 
Muntlig presentation ekonom Cecilia Nordenberg 

Beslut 

 
Socialnämnden beslutar  
 
att godkänna delårsuppföljningen per 31 augusti och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
att ge socialchef Susanne Holmgren uppdrag att undersöka och redovisa anledningen till 
den höga sjukfrånvaron för personal inom vård och omsorg till socialnämndens 
sammanträde senast i mars 2016. 
 
Expedieras 
Susanne Holmgren 
Cecilia Nordenberg 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2015/81 

§ 113. Räkenskapssamanställning för stiftelser inom socialnämnden 2015 

Ärende 

Socialnämnden har ansvaret för räkenskapshandlingar och förvaltningar för följande 
stiftelser och fonder: 
 

- Robert och Adolfina Petterssons Minnesfond 
- Hofors kommuns hjälpfond 
- Erikslundsfonden 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonom Cecilia Nordenberg 2015-10-07 
Muntlig information från socialchef Susanne Holmgren 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att fastställa räkenskapssamanställningarna för ovanstående 
stiftelser. 
 
Expedieras 
Ekonomikontoret 
Akten 
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Dnr 2015/75 

§ 114. LOB- överenskommelse 

Ärende 

Regeringen beslutade mars 2014 att under åren 2014-2015 fördela medel till länen i syfte 
att stimulera ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete där landsting, kommuner och polisen 
gemensamt ska utveckla alternativa lösningar till förvaring i arrest av de personer som 
omhändertas enligt LOB. Målet med regeringens satsningar är färre personer som 
omhändertas på annat sätt, så att fler kan fångas upp för fortsatta stöd- och 
behandlingsinsatser. 
 
Länsledning Välfärd samt Nätverk Välfärd beslutade i september 2014 att ett 
utvecklingsarbete gällande LOB- omhändertagandet ska påbörjas i Gävleborg län, ett 
åtagande som förtydligades under en gemensam dag med Länsledning Välfärd och Nätverk 
Välfärd den 8 maj 2015. En för arbetet tillsatt projektledning och arbetsgrupp har processat 
fram en överenskommelse mellan huvudmännen: ”Överenskommelse mellan Gävleborgs 
läns kommuner, Polisregion Mitt och Region Gävleborg att utveckla förbättrade stöd- och 
behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer i Gävleborgs län.” 
 
De politiska representanterna i Utskott GU- missbruk beslutade den 10 september 2015 att: 
 

- Förslaget till överenskommelse mellan parterna antas. 
- Medlemmarna rekommenderas att ställa sig bakom beslutet.  

Beslutsunderlag 

Överenskommelse mellan Gävleborgs läns kommuner 
Överenskommelse, Region Gävleborg 2015-09-15 
Muntlig information från socialchef Susanne Holmgren 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta överenskommelsen.  
 
Expedieras  
 
Roger Larsson 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Dnr 2015/40 

§ 115. Ej verkställda beslut, kvartal 3 

Ärende 

Kommunen har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg och kommunens 
revisorer rapportera kvartalsvis, ej verkställda gynnande beslut om biståndenligt 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 3, 2015 
Muntlig information från samordnare Ann Sofie Holmström 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och lämna den till kommunfullmäktige 
samt kommunens revisorer. 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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Dnr 2015/70 

§ 116. Ansökan enligt 6 kap 8 § föräldrabalken om överflytt av vårdnad 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (15) 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2015/78 

§ 117. Yttrande, adoption 
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Dnr 2015/39 

§ 118. Budget 2016 

Ärende 

Kommunfullmäktige fastställde den 23 mars 2015 ekonomiska ramar för budget 2016 plan 
2017-2018. Ramen är endast uppräknat med löneökningen men inga övriga 
kostnadsökningar. Socialnämndens nettoram fastställdes till 230 008 000 kr. På 
socialnämnden den 17 juni 2015 beslutades att fastställa förslag till budget 2016, plan 2017-
2018 och överlämna förslaget till budgetberedningen för fortsatt arbete.  
 
Budgeten för 2016 är lagd över ram utifrån verkliga kostnader som idag finns för att bedriva 
de olika verksamheterna. Kostnader som saknar täckning under gällande budgetår är 
specificerade med belopp och beskrivning i förslag till budget 2016, plan 2017-2018. Utifrån 
dessa behöver nämnden ta beslut om vilken prioriteringsordning ska vara då allt inte ryms 
inom ramen för budget 2016. 

Utifrån det rådande platsbehovet av demensplatser i äldrevården är Hofors kommun i stort 
behov av fler. Äldreboendet Spelmannen ses som den enhet där det är möjligt att öppna 
fler. 

Socialnämnden beslutade vid sammanträdet den 19 september att Budget 2016 behövdes 
disskuteras vidare. Följande beslut tog socialnämnden vid sammanträdet: 

Socialnämnden beslutar att fastställa följande prioriteringsordning: 
- demensboenden 
- arbetskläder i äldreomsorgen 

inför budget 2016 och överlämna förslaget till budgetberedning för fortsatt arbete. 

Beslutsunderlag 

Information om budget 2016 
Tjänsteskrivelse, Ekonom Cecilia Nordenberg 2015-08-27. 
Muntlig information från Ekonom Cecilia Nordenberg 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att öppna 6 demensplatser på äldreboendet Spelmannen. 
 
Expediering 
Cecilia Nordenberg 
Akten 
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§ 119. Rapporter 

Ärende 

Tre rapporter vid dagens sammanträde 
 

- Migrationsverket underrättar om tilldelningsbeslut. 
- Tillsyn av vidtagna åtgärder till följd av lex Maria vid hemsjukvården. 
- Kommunala rådet för funktionshindrade yttrar sig om motionen för bredare 

representation i rådet. 
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§ 120. Meddelanden 

Ärende 

1. Remiss avseende ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater. 
2. Ändrad överenskommelse för mottagande av flyktingar, beslut. 
3. Klagomål på socialtjänst och LSS verksamhet avseende barn- och familjeärenden i 

Hofors 
4. Föreläggande angående stöd och service till funktionshindrade. 
5. Klagomål om handläggning av LSS-ärende. 
6. Domar: 

Fyra domar under augusti 2015. 

Beslut 

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

§ 121. Delegationsbeslut 

Ärende 

Utskottet för individärenden                                      Protokoll 2015-09-16 
                                                                                          
 
Individ- och September 2015 
familjeomsorgen Försörjningsstöd, övrigt bistånd, 
 utredningsärenden, familjerätt, barn- och               
 familjegruppen, missbruk, 
 dödsboanmälan. 
 
Äldreomsorg September 2015 
 hemtjänst SoL, särskilt boende SoL, 
 dagverksamhet SoL, korttids- 
 vistelse SoL, avgiftsbeslut SoL, 
 trygghetslarm. 
 
LSS/psykiatrin September 2015 
 Korttidsvistelse, personlig assistans, 
 boende, ledsagarservice LSS.  
 
 
Ordförandens tjänstgöringsrapport september 2015 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 


