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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   
Anne Persson (HOP)     X   
Torbjörn Nordström (L)     X       
Eva Henning (S)      X Tomas Fröjd (S) 
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   
Robert Persson (HOP)      X  
Kent Olsson (FHT)      X  
Simon Ridderström (V)      X  
Lennart Johansson (SD)      X  
 
Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar 
Susanne Holmgren Socialchef  
Inger Söderberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Kerstin Modén Enhetschef 
Bengt Djeerf Familjerättssekreterare 
Torsten Ahlén Alkoholhandläggare 
Kenneth Grönlund Verksamhetschef, LSS/Psykiatrin 
Ulrika Tysk Nämndsekreterare 
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§ 114.Val av justerare 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Benny Eriksson 
(S). 

  

§ 115. Godkännande av dagordning 

Ärende 

Tillägg till dagordningen 
Ärende 11 Val av ersättare och ledamöter i utskottet för individärenden samt ersättare i  
brottsförebyggande rådet 
Ärende 12 Rapporter 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  
att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg 
 
 
  

§ 116.Information från kommunens fackliga samverkansgrupp 

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningens ärenden har ägt rum onsdagen den 2 
november med Kommunal och Vision 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  
att godkänna informationen 
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Dnr 2016/76 

§117. Bårrum på Hesselgrenska. Avgift bårtransport. 

Ärende 

Sedan "landstingstiden" har det funnits ett bårrum på Hesselgrenska med plats för tre 
avlidna personer, efter kommunaliseringen år 1992, har bårrummet funnits kvar. Transport 
av avlidna har skett till bårrummet från de andra tre särskilda boenderna samt 
hemsjukvården. 
Hofors kommun är enda kommunen i länet som fortfarande har bårrum. Vi har kommit 
fram till att risker kan uppstå när kommunen har bårrum i egen regi. 
 
En stängning av bårrummet skulle medföra en ökad kostnad för transporter till patologen 
på Gävle sjukhus. Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för en avliden person ända 
till kistläggning. Antalet avlida under 2015 var omkring 60 personer, kostnaden var 107.925 
kronor. Enligt nuvarande avtal, med avtalsperiod till 2017-04-30, skulle detta innebära en 
merkostnad på cirka 40.000 kronor beroende på tidpunkt för transporten då transport på 
obekväm arbetstid är dyrare, därför föreslås att en avgift tas ut på 1200 kronor för 
bårtransport. 
Kommunen kan inte följa det regelverk som finns för hantering av bårrum. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Söderberg 2016-10-26 
Muntlig information från medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Söderberg och enhetschef 
Kerstin Modén  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att avveckla bårrummet på Hesselgrenska.  
att föreslå kommunfullmäktige att ta ut en avgift på 1200 för bårtransport 
 
 
 
Expedieras 
Inger Söderberg 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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Dnr 2016/75 

§ 118. Läkemedelsskåp i hemsjukvården  

Ärende 

Då kommunala hälso- och sjukvården tagit över ansvaret för läkemedelshanteringen hos  
brukare i hemsjukvården behöver den säkras i vissa brukares hemsituation. Enligt SOSFS 
2000:1 Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och 
sjukvården kapitel 6, 1§ "läkemedel ska vara oåtkomliga för obehöriga". 
Läkemedelshanteringen kan säkras genom att läkemedel hålls inlåsta i ett skåp. Förslag att 
brukaren kan köpa skåpet via kommunen och faktureras kostnaden. Kommunen kan ha 
några läkemedelsskåp på lager för att undvika dröjsmål när ett behov uppkommer. I 
dagsläget finns ett läkemedelsskåp att köpa in via Proceedo till en kostnad av 786 kronor.   
 
För att säkra läkemedelshanteringen behöver läkemedel förvaras inlåsta hos vissa brukare 
som är inskrivna i hemsjukvården. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Söderberg 2016-10-26  
Muntlig information från medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Söderberg och enhetschef 
Kerstin Modén 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  
att erbjuda brukare att vid behov köpa läkemedelsskåp via kommunen 
 
Expedieras 
Inger söderberg 
Akten 
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Dnr 2916/74 

§ 119. Resurser och krav inte i jämvikt inom kommunal hälso- och sjukvård  

Ärende 

Hälso- och sjukvårdslagen 2 e § ”Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den 
personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges.”  
Exempelvis hjälpmedel, sjukvårdsmaterial, medicinteknisk utrustning så som till exempel 
smärtpump med tillhörande material och utbildningsinsatser. Personalresurser vid 
varierande omvårndasbehov, vård i livets slutskede. 
 
Hemsjukvården har hela kommunen som upptagningsområde vilket innebär många resor 
dagligen, framför allt om brukaren har flera besök dagligen och bor långt bort. Detta kräver 
både drivmedel och personaltid. 
 
Hälso- och sjukvårdslagen 31 § ”Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten 
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.” 2 § ”Vårdgivaren ska vidta de åtgärder 
som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador.”  Patientsäkerhetslagen 
3 kap. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.  
1§ ”Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 
kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls.”  
Kvalitet- och kvalitetsutveckling kräver personalresurser som saknas idag. Verksamhetsens 
art kräver ständig kompetensutveckling, till exempel medicinteknisk utrustning, nya och 
befintliga föreskrifter. 
 
Då vårdtyngden är hög krävs oftast vikarier vid frånvaro, dock finns inte alltid vikarier att 
tillgå då löses frånvaron med ordinarie personal, som är lojala och ställer upp, vilket innebär 
övertidsersättningar enligt avtal.  
 
Behovet av personal- och materialkostnader och av kvalitetsutveckling har bedömts med 
hjälp av riskanalys. 
 
Det går inte att förutse och planera brukarnas behov av personella och materiella insatser. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Söderberg 2016-10-26 
Muntlig information från medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Söderberg och enhetschef 
Kerstin Modén 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  8 (15) 
0BSocialnämnden 
2016-11-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  
att tacka för information och hänsyn kommer att tas i budgetarbetet 
 
Expedieras 
Inger Söderberg 
Akten 
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§ 120. Väcka talan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 
Föräldrabalken 
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Dnr 2016/70 

§ 121. Ny tillsynstaxa enligt alkohollagen 
Hofors kommun har för närvarande en taxa där taxebeloppen differentieras utifrån 
Serveringsställenas totala omsättning av mat och drycker. 
Socialnämnden har uppdragit åt alkoholhandläggaren att utarbeta en ny taxa, där 
Beräkningsunderlaget utgörs av alkoholomsättningen. 
Bifogat förslag tar som utgångspunkt att risken för olägenheter - och därmed 
tillsynsbehovet - samvarierar med mängden såld alkohol och serveringstidens 
längd. 
Taxeförslagets struktur överensstämmer med vad som gäller i grannkommunerna. 

Förslaget innebär ingen överträdelse av den kommunala självkostnadsprincipen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, alkoholhandläggare Torsten Ahlén 2016-10-20 
Muntlig information från alkoholhandläggare Torsten Ahlén 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  
att anta föreliggande förslaget till taxa för tillsynsavgifter avseende serveringsställen 
 
Expedieras 
Torsten Ahlén 
Akten 
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Dnr 2016/82 

§ 122. Start av ungdomsboende i Hofors kommun  

 

 

 

 

 

 
 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  12 (15) 
0BSocialnämnden 
2016-11-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 123. Val av ersättare och ledamöter i utskottet för individärenden samt 
ersättare i brottsförebyggande rådet 

Ärende 

Marie Modén (HOP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden och därmed 
även uppdraget som ersättare i utskottet för individärenden.  
Håkan Vikström (HOP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden och därmed 
även uppdraget som socialnämndens ersättare i brottsförebyggande rådet. 
 
Kommunfullmäktige har den 14 november 2016 beslutat om entledigande av ledamöterna 
Marie Modén (HOP) och Håkan Vikström (HOP) från sina uppdrag i socialnämnden och har 
utsett Anne Persson (HOP) som ny ledamot i Socialnämnden och Robert Persson (HOP) som 
ersättare i Socialnämnden. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
att välja Anne Persson (HOP) till ersättare i utskottet för individärenden samt ersättare i 
brottsförebyggande rådet 
 
 
Expedieras 
UFI 
BRÅ 
Akten 
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§ 124. Rapporter 

• Ordförande Kenneth Axling och Viceordförande Carina Halvfars har varit på 
utbildning i Alkohollagen. 

             Ordförande Kenneth Axling informerar om utbildning i korthet. 

• Socialchefen Susanne Holmgren informerade om den stora konferensen den 16 
december i Folkets Hus i Hofors. En föreläsning om ”Hur vi med hjälp av tekniken” 
ökat delaktighet och medskapande, samt förbättrat och effektiviserat vårt dagliga 
arbete.  
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Dnr 2016/1002 

§ 125. Rapporteringa av meddelanden 

Ärende 
Löpnr Ärende Avsändare/Mottagare Reg.datum 
434/ 
2016 

Protokollsutdrag 2016-10-04         Ovanåkers kommun       2016-10-11 
Finansiering av nationell 
Stödfunktion  till stöd för 
utvecklingen av en mer  

 

kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst 

457/ 
2016 

Information - Digitala 
personuppgifter 

Sveriges Kommuner 
och Landsting 
 

2016-10-27 

458/ 
2016 

Prisjustering 2017 av Ineras 
tjänster 

Inera                          2016-10-28 
 
 

467/ 
2016 

Inbjudan – Utvecklingsarbete         Sveriges Kommuner      2016-11-02 
för att stärka det systematiska        och landsting 
arbetet för att förebygga och 
hantera hat  

 
och hot mot förtroendevalda 

   

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Ulrika Tysk 2016-11-02 
 

Beslut 

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

§ 126. Rapportering av delegationsbeslut 

Ärende 

Utskottet för individärenden                                    Protokoll 2016-10-12 
                                                                                                     Protokoll 2016-11-01 
Individ och 
Familjeomsorg 
 
 
Äldreomsorgen                                     Oktober 2016 
                                                    Hemtjänst SoL, särskilt   
                                                                                         boende SoL,                                                                                                                                                                                   
                                                                dagverksamhet SoL, 
                                                                                                     korttidsvistelse SoL,   
                                                                                         avgiftsbeslut SoL,   
                                                                            Trygghetslarm. 
 
 
LSS/psykiatri                                                                            Oktober2016 
                                                                                                      korttidsvistelse, personlig 
                                                                                                      assistans, boende,                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                      ledsagarservice LSS 
 

Ordförandets tjänstgöringsrapport oktober 2016.  
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Ulrika Tysk 2016-11-03 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  
att lägga delegationsbesluten till handlingarna 
 
Espedieras 
Akten 
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