
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(19) 
Sammanträdesdatum 

2021-10-07 
 

 

Socialnämnden 

Datum 2021-10-07 
Tid 08:15-11:45 
Plats Folkets Hus Freja 
Närvarande Se sidan 2 
Justerare Remzija Kolasinac 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2021-10-13 
Justerade paragrafer §§ 96-108 

 

Sekreterare   
 Jesper Öberg 

Ordförande   
 Kenneth Axling 

Justerare   
 Remzija Kolasinac 
 
 

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

Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2021-10-07 
Justerade paragrafer §§ 96-108 
Datum då anslaget sätts upp 2021-10-13 
Datum då anslaget tas ner 2021-11-03 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

 

Underskrift   
 Jesper Öberg, sekreterare 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

2(19) 
Socialnämnden 
2021-10-07 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Närvarolista  
Ledamöter Kommentar 
Kenneth Axling (S), Ordförande  
Arne Evertsson (L), 1:e vice ordförande  
Ziita Eriksson (M), 2:e vice ordförande  
Remzija Kolasinac (S)  
Tomas Fröjd (S)  
Irene Johnsson (C)  
Carina Halfvars (V)  
Charlie Ahlholm (SD)*  
* Närvarade via videolänk 
 
Tjänstgörande ersättare Ersätter Kommentar 
Sanna Stenberg (HOP) Gry Sjöberg (HOP)  
 
 
Ersättare Kommentar 
Esko Töllinoja (L)*  
Sheila Alverbäck (KD)  
Petra Elfström (S)  
Ingrid Andersson (C)  
* Närvarade via videolänk 
 
Övriga Kommentar 
Susanne Holmgren, socialchef  
Jesper Öberg, sekreterare  
Pernilla Neuman, chef för AMI och LSS/psykiatri § 98 
Cissi Hedwall, äldreomsorgschef samt chef för HSL & kvalitét § 98 
Marie Bergquist, tillförordnad chef för IFO  § 98-99 
Eleonora Gustavsson Kihlberg, enhetschef hemtjänsten § 100 
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Dnr  

§ 96 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
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Dnr 2021-00008 

§ 97 Information från nämndens fackliga samverkan  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Samverkan har genomförts med företrädare för fackliga organisationer. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens samverkansprotokoll 2021-09-06 

Skickas till 
Akten  
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§ 98 Läget i verksamheterna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Susanne Holmgren informerar om att två medarbetare har gått kursen 
MHFA, första hjälpen vid psykisk ohälsa, och ska i sin tur ska utbilda 
medarbetare i verksamheterna. Tyvärr har en av dem sagt upp sig, men 
man undersöker om andra kommuner kan bistå med utbildare.  

Pernilla Neuman informerar att man har börjat riva växthuset men det finns 
ingen uppskattning om hur lång tid det kommer ta. Samma företag som 
byggde utför också rivningsarbetet och en upphandling av vem som ska 
bygga upp växthuset på nytt är på gång, detta kommer dock att ta tid. 
Deltagarna i AMIs verksamhet är ändå på plats i växthuset och odlar lite, 
men det kommer bli svårt att fortsätta i vinter. Verksamheten håller på att 
undersöka om HoforsHus kan bidra med arbetsuppgifter för deltagarna. 
Angående antalet extratjänster som kommunen väntas få av 
arbetsförmedlingen finns risken att det kommer halveras för 2022 jämfört 
med i år, men det är inte klart.  

Cissi Hedwall informerar att det i dagsläget finns noll smittade och noll 
misstänkta fall av Covid-19 i kommunens verksamheter. Man ska nu börja 
ge en tredje dos vaccin till alla brukare och då kommer även ovaccinerad 
personal erbjudas de överblivna doserna. I övrigt så fortsätter 
intagningsstoppet på Hantverkarn. En dialog har förts med HoforsHus och 
de har bekräftat att de kan ta tillbaka ett våningsplan vid årsskiftet. 
Angående tjänstebilarna som används inom hemtjänsten och 
hemsjukvården har fritidsenheten lämnat över ansvaret för besiktningar, 
biltvätt etc. på verksamheterna. Detta innebär en ökad belastning på 
personalen och upplägget för detta ska ses över vidare. Angående 
vattenskadan på Spelmannen så är upprustningen på gång, men man väntar 
fortfarande på svar från Kost- och städ om kostnaden för matleveranserna 
från Sandviken.  

Marie Bergquist informerar om den nya organisationen på IFO. Den senaste 
tiden har en ökning av våldsärenden märkts och verksamheten har börjat 
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jobba mer med förebyggande arbete gentemot drog- och våldsproblem 
bland ungdomar. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Susanne Holmgren, socialchef, Cissi Hedwall, 
äldreomsorgschef samt chef för HSL & kvalitét, Pernilla Neuman, chef för 
AMI och LSS/psykiatri och Marie Bergquist, tillförordnad chef för IFO. 
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Dnr 4937 

§ 99 Uppföljning gällande de 11 åtgärdspunkterna 
inom IFO 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Marie Bergquist informerar att rutiner för att åtgärda de brister som IVO 
uppmärksammade vid den tidigare tillsynen nu finns upprättade och dessa 
följs löpande i verksamheten. En organisationsförändring är också gjord för 
att ge plats åt utvecklingsarbete. Ytterligare information kommer vid nästa 
nämndssammanträde.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marie Bergquist, tillförordnad chef för IFO  
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Dnr 4893 

§ 100 Information från Hemtjänsten 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Eleonora Gustavsson Kihlberg informerar om läget inom hemtjänsten. Just 
nu är det lugnt vad gäller smittspridning men man fortsätter att arbeta 
enligt samma rutiner. Under pandemin har personalen arbetat i bubblor 
med 2 näransvariga som jobbar mot specifika brukare för att öka 
tryggheten och säkerheten för de äldre. Alla ordinarie arbetar varannan 
helg och har ett antal resurspass som en del tjänsten, så att de kan gå in 
som vikarier vid behov. Genomförandeplaner tas fram i samråd med de 
äldre. 

Hemtjänsten i Hofors Kommun ligger topp 10 i landet i öppna jämförelser. 
Kontinuiteten har utvecklats mycket då det tidigare under en 12-
veckorsperiod var 16-17 i personalen per brukare, vilket nu har minskats 
ner till 11. I övrigt kommer man i december införa heltid som norm inom 
hemstjänsten.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Eleonora Gustavsson Kihlberg, enhetschef 
hemtjänsten. 
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Dnr 4936 

§ 101 Information om välfärdsstrategi 

Beslut 
Socialnämnden beslutat att tacka för informationen.  

Ärende 
Susanne Holmgren och Kenneth Axling (S) informerar om arbetet mellan 
politiker och tjänstepersoner i regionen och kommunerna att ta fram en 
gemensam välfärdsstrategi. Den ska ersätta det tidigare dokumentet 
”Gemensamma Utgångspunkter” som omfattar fyra områden, barn och 
unga, äldre, missbruk samt psykisk ohälsa. Välfärdsstrategin bygger istället 
på de målområden som finns inom Agenda 2030: hälsa, utbildning och 
jämlikhet. Ett utkast ska färdigställas inom kort och skickas ut på remiss till 
nämnderna i samtliga kommuner när det är klart. Alla kommuner måste 
enas om en och samma plan och i slutändan är det fullmäktige i respektive 
kommun som beslutar om välfärdsstrategin. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Susanne Holmgren, socialchef och Kenneth Axling 
(S). 
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Dnr 4938 

§ 102 Information om tröskelväxling inom 
hemsjukvården 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Susanne Holmgren och Kenneth Axling (S) informerar om de pågående 
diskussionerna mellan regionen och kommunerna gällande en 
tröskelväxling inom hemsjukvården. Förslaget innebär att kommunerna tar 
över ansvaret för hemsjukvården av medborgare från och med den första 
dagen som en person behöver hemsjukvård 0. I dagsläget är det regionens 
ansvar fram till den 15:e dagen.  

Vid den tidigare tröskelväxlingen visade sig snart att det uppskattade 
behovet var för lågt och kommunerna fick stå för större kostnader än 
väntat. Nu när en ytterligare tröskelväxling planeras finns farhågan att 
samma sak ska ske igen. Skattesatsen beräknas utifrån en låg, mellan eller 
hög ersättningsnivå baserat på behov i olika områden inom hemsjukvården. 
Nämnden ska informeras löpande i frågan.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Susanne Holmgren, socialchef och Kenneth Axling 
(S) 
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Dnr 2021-00045 

§ 103 Delårsrapport 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att  

• godkänna socialnämndens delårsrapport 2021 och överlämna den 
till kommunstyrelsen, med tillägget att förtydliganden görs 
angående det redovisade underskottet inom LSS/psykiatri samt 
kostnaderna relaterade till Covid-19. 

• att delårsrapporten för LSS/psykiatri redigeras så att känsliga 
uppgifter tas bort 

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 prognostiserat ekonomiskt 
resultat för året, en analys av eventuella avvikelser samt förslag på åtgärder 
som föranleds av uppföljningen. Utöver detta ska måluppfyllelsen 
avrapporteras. 

Socialnämnden redovisar efter augusti månad ett underskott på 18,9 mkr. 
Nämnden har fortsatt mycket merkostnader på grund av covid-19 som 
påverkat det ekonomiska utfallet. Största delen av merkostnaderna består 
av personalkostnader. Andra anledningar som påverkar det negativa 
resultatet är minskade intäkter från Migrationsverket, tomma platser på de 
särskilda boendena samt nya beslut inom LSS.  

Prognosen för helåret 2021 är ett underskott på 15,0 mkr. I prognosen har 
ingen hänsyn tagits till eventuella statsbidrag för merkostnader på grund av 
covid-19 samt ersättning för sjuklönekostnader. 

Arbete mot de uppsatta målen pågår och inget av målen anses ännu som 
uppfyllt.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-23, Sara Karlsson 
Delårsrapport 2021 Socialnämnden 
Delårsrapport 2021 Äldreomsorg 
Delårsrapport 2021 LSS/Psykiatri 
Delårsrapport 2021 Individ- och familjeomsorg 
Delårsrapport 2021 Arbetsmarknad och integration  
Delårsrapport 2021 Kvalitet, hälso- och sjukvård 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2021-00002 

§ 104 Revidering av delegationsordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastställa förslag till revidering av 
delegationsordning. 

Ärende 
Nämndens delegationsordning är ett levande styrdokument som ständigt 
behöver revideras för att överensstämma med gällande lagstiftning och 
verksamheternas förutsättningar. Ett antal tillägg och ändringar inom ett 
par verksamhetsområden har arbetats fram och färgmarkerats i förslaget 
till revidering. Nedan följer en sammanfattning av dessa: 

• I avsnitt 7 Rättegång och rättsprocess i domstol har punkt 7.7 
uppdaterats vad gäller lagrum. 

• I avsnitt 17 Familjerätt har ett antal revideringar och tillägg gjorts: 

• Punkt 17.9, 17.15 och 17.16 har uppdaterats vad gäller lagrum.  

• Punkt 17.19 har reviderats vad gäller formulering och lagrum. 

• Tillägg av delegationsbeslut angående umgänge, umgängesstöd, 
underhållsbidrag och godmanskap etc. har gjorts. Dessa ändringar 
har getts nummerbeteckningarna 17.20 - 17.23. Nummer för de 
efterföljande punkterna har justerats.  

• I avsnitt 18 Familjehem har punkt 18.8 gällande extra omkostnader 
till familjehem/kontaktfamilj enligt prisbasbelopp lagts till. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2021-09-30 
Delegationsordning SN - förslag till revidering per 2021-10-07 

Skickas till 
IFO 
Akten  
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Dnr 2021-00011 

§ 105 Redovisning av ej verkställda beslut, period 3 

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 Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Om IVO bedömer 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 
exempelvis gälla att en kontaktperson slutat och någon ny kontaktperson 
inte har kunnat rekryteras inom tre månader från dagenför avbrottet. 
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 revisorerna 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2021-09-30 
Rapport – Ej verkställda beslut 2021, period 3 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna  
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Dnr  

§ 106 Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.  

Ärende 
Kenneth Axling (S) informerar om att tidigare tillförordnade kommunchefen 
Elisabeth Florman blir kvar till sista december som stöd till nya 
kommunchefen, bland annat för att se över frågan kring kommunens 
hyresavtal med Torsåkers bygdegård. Diskussioner pågår med föreningen 
om möjliga lösningar. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Kenneth Axling (S) 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

17(19) 
Socialnämnden 
2021-10-07 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2021-00033 

§ 107 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan föregående sammanträde 
den 16 september 2021: 

Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning  Dokumentid 
2021-
09-12 

Kommunfullmäktige KF 2021-08-24 § 72 Besvarande av 
motion om relationer mellan 
generationer 

4945 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2021-09-30 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2021-00032 

§ 108 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 kommunallagen.  

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet med nämndens 
delegationsordning. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska 
anmälas till nämnden och redovisas i detta ärende.  

Sedan socialnämndens föregående sammanträde den 16 september 2021 
har följande delegationsbeslut tagits: 

Datum Beskrivning  Dokumentid 

2021-09-28 Förordnande av verksamhetschef IFO 4940 

2021-09-23 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt SoL september 
2021 

4923 

2021-09-23 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt LSS september 
2021 

4922 

2021-09-23 Delegationsbeslut inom Äldreomsorg enligt 
SoL september 2021 

4921 

2021-09-23 Delegationsbeslut Lex Sarah september 2021 4920 

2021-09-23 Delegationsbeslut inom IFO september 2021 4919 

2021-09-09 Ordförandebeslut om tillfälligt 
serveringstillstånd, Wilhelmina Event AB 

4941 
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Datum Beskrivning  Dokumentid 

2021-09-07 Ordförandebeslut om tillfälligt 
serveringstillstånd, Epabaren 

4943 

2021-09-09 Protokoll från utskottet för individärenden 
(UFI) 

 

2021-09-16 Protokoll från utskottet för individärenden 
(UFI) 

 

2021-09-29 Protokoll från utskottet för individärenden 
(UFI) 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2021-09-30 

Skickas till 
Akten  
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