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Närvarande Se sidan 2 
Justerare Eva Henning (S)       
Justeringens plats och tid Kommunhuset 
Justerade paragrafer 52 -- 63 

Sekreterare 

 

 Frans Flodin 

Ordförande 

 

 Kenneth Axling (S) 

Justerare 

 

 Eva Henning (S)        

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

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-05-18 

Justerade paragrafer 52 -- 63 

Datum då anslaget sätt upp 2016-05-26 

Datum då anslaget tas ned 2016-06-17 

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 (L) 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  Ziita Eriksson (M) 
Anette Björk (S) X   
Tomas Fröjd (S) X   
Håkan Vikström (HOP) X   
Kent Olsson (FHT) X   
Simon Ridderström (V)  X  
Lennart Johansson (SD)  X  
 
 
Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar 
Susanne Holmgren Socialchef 
Cecilia Nordenberg Ekonom  
Hanna Lundman Enhetschef, Särskilt boende § 60 
Ann-Cathrine Sundberg Enhetschef, Personlig assistans § 60 
Cecilia Hedvall Enhetschef, Särskilt boende § 60 
Frans Flodin Sekreterare 
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§ 52. Val av justerare 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att jämte ordförande justera dagens protokoll utse  
Eva Henning (S) 
  

§ 53. Godkännande av dagordning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
  

§ 54. Information från socialnämndens fackliga samverkansgrupp 

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum den 3 maj med Vision 
och Kommunal. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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Dnr 2016/9 

§ 55. Revidering av beslutsattestanter  

Ärende 

 
Enligt gällande attestreglemente ska socialnämnden fastställa beslutsattestanter inom 
verksamheten utifrån befattning. Efter att ytterligare två enhetschefer har tillsatts inom 
Arbetsmarknad- och integration (AMI) har en omfördelning gjorts av verksamheterna 
mellan verksamhetschef och enhetscheferna så att de ansvarar för respektive verksamhet 
samt ersättare för varandra. För biståndshandläggarna har en enhetschef tillsatts vilket 
tidigare har gått under enhetschefen för Hantverkarn vilken istället blir ersättare. På 
Hesselgrenska har en uppdelning av verksamheten gjorts efter att ytterligare en enhetschef 
har tillsatts. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonom Cecilia Nordenberg 2016-05-09 
Beslutsattestanter för socialnämnden 2016, ekonom Cecilia Nordenberg 2015-05-09 
Muntlig information från ekonom Cecilia Nordenberg  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att fastställa justering av beslutsattestanter och ersättare för 
perioden 1 maj- 31 december 2016. 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Dnr 2015/39 

§ 56. Ekonomisk information 

Ärende 

Ekonom Cecilia Nordenberg informerar om socialnämndens ekonomiska situation.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från ekonom Cecilia Nordenberg 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 
Expedieras 
Akten  
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Dnr 2016/47 

§ 57. Vård- och omsorgscollege 

Ärende 

Arbetslivet, både det offentliga och privata måste vara konkurrenskraftigt för att möjliggöra 
tillväxt och hållbar utveckling. En avgörande komponent för tillväxt är tillgång till rätt 
kompetens. De prognoser som finns för olika delar av vård- och omsorgsområdet visar på 
ett komplext samspel som är beroende av många olika faktorer utbildningsvolymer, 
pensionsavgångar, förändringar i befolkningens demografi, nyrekryteringsbehov och behov 
av kompetenshöjning och kompetens beredning hos redan anställda. 
Collegeverksamheterna har till syfte att utveckla samverkan mellan arbetsgivare/näringsliv 
och utbildning för att kort- och långsiktigt säkerställa kompetens för de olika 
verksamheterna. College-verksamheterna möjliggör för arbetsgivare/näringsliv att via tät 
dialog påverka befintligt utbildningsutbud, liksom kvalitetssäkra utbildningarna, dess 
utveckling och samarbetsformer i syfte att öka antagningsbarhet till högre studier liksom 
anställningsbarhet. 
 
För att säkerställa drift, samordning och utveckling av College-verksamheterna behövs 
processledarfunktioner. En processledarfunktion är också ett krav för att få vara en 
certifierad region inom Teknikcollege. Processledaren har till uppgift att samordna och 
utveckla verksamheterna, att likna en organisatorisk utveckling, utifrån regionala och lokala 
mål. Genom beviljade medel från Region Gävleborg (projekt College Gävleborg), för 
perioden 1 oktober 2013 till 30 september 2016, erhåller arbetsgivarna idag medel 
motsvarande 50 % per college. Gävle, Hofors och Sandvikens kommun skjuter till ytterligare 
50 % för att möjliggöra en 100 % tjänst för Teknikcollege Gästrikland fram till projektslut. 
Teknikcollege Hälsingland och Vård- och omsorgscollege Gävleborg delar på en helt 
projektfinansierad processledartjänst 100 %. 
De två processledarna är idag projektanställda av Sandvikens kommun respektive 
Hälsingeutbildnings Ekonomiska Förening och anställningen upphör den 30 september 2016 
oavsett om finansieringsfrågan är löst eller inte. 
 
Tidigare erfarenhet från collegeverksamheterna visar att när det inte finns processledare på 
plats minskar samverkan eller så avstannar arbetet helt. Gävleborg befinner sig i en 
situation med hög arbetslöshet samtidigt som företag i trakten vittnar om svårigheter att få 
tag i rätt kompetens. Det blir allt viktigare att skapa attraktiva utbildningar med nischade 
karriärvägar för att höja kompetens och status vilket kräver ett ökat regionalt samarbete. 
Gymnasieutbildningar har lagts ner i regionen och behovet av att samverka kring 
utbildningsfrågor mellan kommuner/företag och utbildningsanordnare är stort. 
Diplomeringen inom Collegen är ett sätt att öka kvalitet och status och erbjuder en naturlig 
samverkan, men det förutsätter att någon håller ihop och driver arbetet framåt, vilket är 
processledarens uppgift 
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Projektet College Gävleborg har tydligt identifierat att college bör kunna spela en central 
roll i länets framtida strategiska utveckling. Collegekonceptet vill bidra till att hitta lösningar 
på de utmaningar regionen står inför. I projektet har arbetsgivarna, privata aktörer och 
utbildarna, förslaget är förankrat hos skolledare och socialchefer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef Susanne Holmgren 2016-05-02. 
Muntlig information från socialchef Susanne Holmgren. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  
 
att en processledarfunktion på 100 % för Vård- och omsorgscollege ska finansieras via en 
fördelning mellan medlemmarna i Vård- och omsorgscollege. 
 
att godkänna finansiering för Hofors kommun på 35 820 kr per år. 
 
Expedieras 
Per Brykt 
Maria Svensson 
Pers Iversen 
Eva Simonsson 
Inger Norman 
Ingela Rauhala 
Johan Rasmussen 
Malin Rutström 
Kalle Wahlström 
Kent Bogren 
Jeanette Asplund 
Ann-Kristin Forsberg 
Susanne Holmgren 
Akten 
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Dnr 2016/15 

§ 58. Information- Lex Maria 

Ärende 

Socialchef Susanne Holmgren informerar socialnämnden om följderna av en  
Lex Maria-anmälan. Inspektionen för vård och omsorg önskar komplettering. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Socialchef Susanne Holmgren 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tacka för informationen  
 
Expedieras 
Akten  
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Dnr 2016/1000 

§ 59. Information om sjukfrånvaro 

Ärende 

Ekonom Cecilia Nordenberg informerar om personalens sjukfrånvaro inom äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från ekonom Cecilia Nordenberg. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tacka för informationen 
 
Expedieras 
Akten  
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Dnr 2016/1000 

§ 60. Information om LSS nya ledningsorganisation 

Ärende 

Enhetscheferna Ann-Cathrin Sundberg, Cecilia Hedvall och Hanna Lundman informerar 
socialnämnden om den nya ledningsorganisationen inom LSS- verksamheten. 
 
Enhetscheferna ansvarar över 35 arbetsplatser tillsammans inom kommunen. För att 
utveckla organisationen har fokus lagts på förebyggande arbete, medarbetarsamtal, 
ledningssystem, kommunens värdegrunder, en ökad kontroll i verksamheten och 
erfarenhetsutbyte. 
 
Med den nya organisationen har arbetsmiljön blivit bättre det har blivit psykosociala 
vinster, färre medarbetare per enhetschef (ca 50 st), ökad tillgänglighet för medarbetare, 
stöd i arbetet och ökad närvaro ute på enheterna. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från enhetscheferna Ann-Cathrin Sundberg, Cecilia Hedvall och  
Hanna Lundman. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 
Expedieras 
Akten  
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§ 61. Rapporter 

Ärende 

- Nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården Cecilia Grefve 
besökte Hofors kommuns individ-och familjeomsorg den 17 maj för att ta del av hur 
man kan arbeta med IT för att inkludera andra personer i möten och samanträden. 
Den 30 augusti är Hofors kommuns individ-och familjeomsorg inbjudna till den 
nationella spridningskonferensen om socialtjänstens arbete med vård av barn och 
unga för att berätta om sitt nya arbetssätt. 

 
- Ordförande Kenneth Axling och ledamot Marie Modén deltog på en konferens i 

Stockholm för att lära sig mer nya regler om bemanningen i äldreomsorgen. 
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Dnr 2016/1002 

§ 62. Rapportering av meddelanden 

Ärende 

Löpnr Ärende Avsändare/Mottagare Reg.datum 
 Dagersättning enligt lagen (1994:137) 

om mottagande av asylsökande m.fl. 
Förvaltningsrätten i 
Falun 

2016-04-18 

170/2016 Ny rapport från Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO): När barn inte kan 
bo med sina föräldrar  
- Socialtjänstens uppföljning och 
kontakt med barn som bor i 
familjehem 

IVO 2016-04-18 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, sekreterare Frans Flodin 2016-05-10 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 
 
Expedieras 
Akten 
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Dnr 2016/1001 

§ 63. Rapportering av delegationsbeslut 

Ärende 

Utskottet för individärenden      Protokoll 2016-04-26 
    
 
Individ- och     
Familjeomsorg 
 
Äldreomsorg        April 2016 
löpnr: 2016/180       Hemtjänst SoL, särskilt 
         boende SoL,   
                                dagverksamhet SoL,  
         korttidsvistelse SoL,  
         avgiftsbeslut SoL,  
         Trygghetslarm. 
 
LSS/psykiatri        April 2016 
löpnr: 2016/180       Korttidsvistelse, personlig 
         assistans, boende,  
         ledsagarservice LSS. 
 
Ordförandes tjänstgöringsrapport april 2016 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, sekreterare Frans Flodin 2016-05-10 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 
Expedieras 
Akten 
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