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Kommentar
(S)
Uppdrag/Ansvar
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Nämndsekreterare
Facklig företrädare Vision
Medicinskt ansvarig sköterska (MAS) Närvarar per telefon, § 115
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§ 116
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Socialnämnden
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§ 113 Godkännande av dagordning
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-10-22
Dnr

2018/83

§ 114 Information från kommunens fackliga samverkansgrupp
Beslut
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Samverkan kring ärendena på socialnämndens dagordning har genomförts med representanter från fackföreningar. Det är problem med arbetsmiljön i hela kommunen. Facken
anser att frågor om t.ex. skriftliga varningar bör hanteras lika i kommunen, någonting som
kommer att fortsätta diskuteras.

Beslutsunderlag
Protokoll från facklig samverkan, 2018-10-11

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-10-22
Dnr

2018/66

§ 115 Information om lex Maria vid förflyttning med golvlyft
Beslut
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Inger Söderberg har under nämndens sammanträde 2018-08-30 redogjort för en lex Maria-anmälan i samband med avvikelse vid förflyttning med golvlyft. Sedan dess har ärendet fortlöpt. MAS deltar via telefon för att informera
om den fortsatta handläggningen av ärendet.
Följande åtgärder har vidtagits:
- En skriftlig manual har framställts,
- En enhetlig instruktionsmall har skapats,
- En fortbildning i förflyttning är planerad med arbetsterapeut och arbetsmiljöterapeut.
Hos brukaren har en taklyft införts, ett beslut taget på enhetschefsnivå.
Efter att ha fått information om vidtagna åtgärder har Inspektionen för vård och omsorg
beslutat att lägga ned ärendet.

Beslutsunderlag
Internutredning, 2018-09-26
Beslut att avsluta ärende, 2018-10-02
Muntlig framställning över telefon, Inger Söderberg

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-10-22

§ 116 Presentation av nya chefer, AMI och Spelmannen
Beslut
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Socialnämnden har fått två nya enhetschefer. De är inbjudna för att träffa nämnden och
presentera sig.
Susanne Haglund är chef för både arbetsmarknad och integration. Hon har tidigare bakgrund i skolan och har en gedigen erfarenhet i kommunen. Anna Mattsson har gått vidare
till regionen och Per Lindholm har tagit över växthusprojektet, varför platsen behövde fyllas.
Marika Norberg kommer bli chef för spelmannen, eftersom Monica Engblom kommer att
sluta. Marika har en bakgrund inom personlig assistans och inom konståkning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-10-22
Dnr

2018/94

§ 117 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, revidering
Beslut
Socialnämnden beslutar att revidera dokumentet ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”

Ärende
I gällande lagstiftning fastställs att Socialnämndens verksamhet ska vara av god kvalitet och
att kvaliteten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Socialnämnden ska
enligt SOSFS 2011:9 fastställa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och med
stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra
verksamheten.

Ekonomisk kalkyl
Ej aktuellt

Beslutsunderlag
Dokumentet ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” är fastställt 130919 och
senast reviderat 160427, det är nu aktuellt med ytterligare revidering.

Expedieras
Cissi Hedwall

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-10-22
Dnr

2018/88

§ 118 Alkoholtillstånd Catering
Beslut
Socialnämnden beslutar:
- att bevilja Hofors Folketshusförening, organisationsnummer 785500-0647, stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap avseende cateringverksamhet med följande inskränkning:
- att all cateringverksamhet anmäls till kommunens alkoholhandläggare i god tid,
senast 14 dagar innan verksamheten påbörjas.

Information om deltagande i överläggning och beslut
Alkoholhandläggare Torbjörn Nordström kan inte föredra ärendet eftersom han är på kurs.
Anette Björk (S) deltar inte under ärendets överläggning och beslut p.g.a. delikatessjäv.
Hon ersätts under ärendets överläggning och beslut av Tomas Fröjd (S).

Ärende
Ansökan om cateringverksamhet med stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap.
Ansökan avser starköl, vin, andra jästa produkter samt sprit. Serveringstid mellan klockan
11:00 till 01:00.
Föreståndare Bo Westerberg; 660909-7610 har avlagt godkänt kunskapsprov i alkohollagen.
Sökanden kommer att erbjuda ett varierat utbud av maträtter utifrån beställarens behov
och matutbudet uppfyller alkohollagens krav. Restaurangen är registrerad som livsmedelsanläggning vid Folkets hus. Restaurangnummer 21044320.

Beslutsunderlag
Utredning, Torbjörn Nordström, 2018-10-16

Expedieras
Torbjörn Norström, alkoholhandläggare
Hofors folketshusförening

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/98
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Socialnämnden
2018-10-22

§ 119 Förlängning av avtal om gemensam socialjour
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna avtal om gemensam socialjour.

Ärende
I samband med kommunernas svårigheter att bemanna socialjour kvällar, nätter och helger
startades en länsgemensam socialjour augusti 2015. Kommunerna i Gävleborgs län beslutade att samarbeta vad avser tillhandahållandet av socialjour inom individ- och familjeomsorgen i enlighet med bestämmelserna i Socialtjänstlagen 2 kap 5 §. Samarbetet är upplagt på så sätt att Socialtjänst Gävle åtar sig att hålla socialjour för nämnda kommuner och
tecknar avtal med var och en av de uppräknade kommunerna.
För de åtaganden som Socialjouren Gävleborg tillhandahåller skall Hofors kommun ersätta
Socialtjänst Gävle, 198 000 kr för 2018. Detta är en preliminär debitering. Efter avtalsåret
skall Socialtjänst Gävle senast i mars nästföljande år redovisa det verkliga kostnadsutfallet
för Hofors kommun. Kostnaderna fördelas med utgångspunkt från totalt budgeterade
kostnader, samt kommunernas propotionella andel utifrån befolkningstal (3,4% för 2018).

Ekonomisk kalkyl
Kostnaderna för att ha egen personal i beredskap obekväm arbetstid överstiger kostnaden
för avtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Susanne Holmgren
Bilaga Avtal om gemensam socialjour
Tider för socialjouren
Ekonomibilaga

Expedieras
Susanne Holmgren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/96
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Socialnämnden
2018-10-22

§ 120 Skäligt rådrum för avyttring av realiserbara tillgångar
Beslut
Socialnämnden beslutar att skäligt rådrum för avyttring av realiserbara tillgångar är tre
månader.

Ärende
När socialnämnden fattar beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen kan biståndsmottagaren komma att behöva sälja av egna realiserbara tillgångar innan bistånd
ges.
Rättspraxis godkänner skäligt rådrum för avyttring av realiserbara tillgångar. Enhetschef
Emma Lundin och 1:e socialsekreterare Maria Sjöberg vid ekonomienheten på IFO föreslår
att Hofors kommun i denna fråga ska anpassa det interna regelverket till rättsläget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten på IFO, 2018-08-16
Muntlig framställning av tf. enhetschef Emma Lundin och 1:e socialsekreterare Maria Sjöberg, vid ekonomienheten på IFO

Expedieras
Enhetschef IFO

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/97
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Socialnämnden
2018-10-22

§ 121 Avdrag från dagsbelopp vid ogiltig frånvaro från aktivitet
Beslut
Socialnämnden beslutar att avdrag från dagsbelopp vid ogiltig frånvaro från aktivitet sätts
till en tjugondel (1/20) av riksnormen.

Ärende
Det finns ett behov av förtydligande av det interna regelverket i frågor om bistånd. En skillnad har noterats i handläggningen av stöd som ges till personer som deltar i arbetsförmedlingens aktiviteter och stöd som ges till personer som deltar i socialtjänstens egna aktiviteter. I första hand har personer rätt till aktiviteter i arbetsförmedlingens regi. Först när
arbetsförmedlingen inte erbjuder aktiviteter kan personer erbjudas aktiviteter i socialtjänstens regi. Så länge biståndsberättigad sköter planering med arbetsförmedlingen ges aktivitetsstöd för upp till ca 4000 kr per månad. Vid ogiltig frånvaro från aktivitet i arbetsförmedlingens regi görs ett avdrag. Socialtjänsten saknas för närvarande stöd i det interna
regelverket att fatta ett motsvarande beslut när socialtjänsten har tagit över försörjningsstödet från arbetsförmedlingen. Socialtjänsten behöver ett beslut från nämnden för att ha
rätt att göra avdrag från dagsbelopp vid ogiltig frånvaro från aktivitet i socialtjänstens regi.
*Riksnormen för försörjningsstöd är belopp som sätts av regeringen och som används för
beräkning av försörjningsstöd.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Kenneth Axling (S) yrkar att socialnämnden beslutar att avdrag från dagsbelopp
vid ogiltig frånvaro från aktivitet sätts till en tjugondel (1/20) av riksnormen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten på IFO, 2018-08-16
Muntlig framställning av Emma Lundin och Maria Sjöberg vid IFO

Expedieras
Heidi Bergström, Enhetschef IFO

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-10-22

§ 122 Redogörelse för övertidssituationen inom LSS/Psykiatri
Beslut
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Under socialnämndens sammanträde den 2018-09-27 redovisades övertidssituationen för
anställda i kommunen. Nämnden beslutade att ge socialchefen i uppdrag att redovisa orsaker till övertidskostnaden på enhetsnivå till förevarande sammanträde. Enhetscheferna
inom LSS/Psykiatri har därför bjudits in.
Orsaker redovisas, framförallt är det svårt att få tag på personal under sommaren. Enligt
avtal blir övertiden automatiskt kvalificerad för ordinarie personal på helger. Vid risk för
kvalificerad övertid läggs stor möda på att flytta runt personal. Det blir mycket pusslande
för att undvika kvalificerad övertid. Enhetschefer försöker även tala ihop sig vid schemaläggning.
Förslag för att förbättra situationen diskuteras. Bland annat vill man pröva en s.k. TimeCare-pool. En sådan kan även säkerställa att vikarier får rätt tid. Andra åtgärder är att nischa boenden och behålla gruppbostäder.

Beslutsunderlag
Muntliga redogörelser.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr
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Socialnämnden
2018-10-22

§ 123 Revidering av nämndsmål 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar :
- att fastställa förslag på reviderade nämndsmål; samt

- att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade nämndsmål.

Ärende
Nämnden tog i april beslut om preliminära nämndsmål. Nämnden har efter beslutet haft ytterligare
en måldag och tagit fram förslag på reviderade nämndsmål.

Ekonomisk kalkyl
Ej aktuell.

Beslutsunderlag
Förslag till nämndsmål
Tjänsteskrivelse, 2018-10-10, Susanne Holmgren

Expedieras
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-10-22

§ 124 Delårsuppföljning 2018
Beslut
att godkänna delårsuppföljningen per 31 augusti 2018 och överlämna den till kommunstyrelsen.

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 verksamheten, förslag på handlingsplan/åtgärder som föranleds av uppföljningen samt en redogörelse om hur det har gått med tidigare åtgärder. Uppföljningen innehåller även en beskrivning av väsentliga händelser under perioden, en redovisning av
måluppfyllelsen av de beslutade nämndmålen samt en framtidsbedömning.
Resultatet per 31 augusti är för socialnämnden ett underskott på 17 mkr. utöver det så har nämnden i dagsläget ett överskott på semesterlöneskulden som vid årets slut kommer vara 0. Det verkliga resultatet per 31 augusti är ett underskott på 21 mkr.
Prognosen på helår är i dagsläget ett underskott på 23,7 mkr.
Orsaker till det prognostiserade underskottet beror bland annat på det ospecificerade sparkrav
socialnämnden haft sedan ingången av 2018 på 17,9 mkr., externa placeringar samt höga personalkostnader inom vissa enheter.

Beslutsunderlag
Delårsuppföljning Socialnämnden
Delårsuppföljning Äldreomsorg
Delårsuppföljning Omsorgen om funktionsnedsatta personer
Delårsuppföljning Individ- och familjeomsorg
Delårsuppföljning Arbetsmarknad och integration
Delårsuppföljning Kvalité och HSL

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/47
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Socialnämnden
2018-10-22

§ 125 Information om inspektion från arbetsmiljöverket
Beslut
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Hanna Lundman, enhetschef inom LSS/Psykiatri föredrar ärendet. Arbetsmiljöverket hade
inspektion i maj i år. Tidigare har gruppboendet Villan fungerat som ett boende för återhämtning, nu går det mot en situation av permanent boende. Brukarna blir äldre och behöver mer hjälp. Arbetsmiljöverket har anmärkt på att toaletterna är för trånga. Det skulle
behövas stora ombyggnationer. En ny avdelning är planerad att öppnas på Hesselgrenska.
Genom att flytta en boende dit avhjälps den mer akuta situationen. En annan synpunkt har
varit att skyddsombudet inte har haft tillgång till Stratsys. Det har blivit åtgärdat. Skyddsronden var inte tillräcklig. Detta har åtgärdats, bl.a. genom att ha lagt till checklistor.
Tvättmaskiner och diskmaskiner har haft fel ergonomisk höjd, vilket HoforsHus åtgärdat.
Vikten av bygget av ett nytt äldreboende understryks.

Beslutsunderlag
Inspektionsmeddelande från 26 april, gällande gruppboendet Villan
Muntlig information från Hanna Lundman, enhetschef inom LSS/Psykiatri.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-10-22

§ 126 Rapporter
Beslut
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Socialchef Susanne Holmgren informerar om kommande förslag till nya avgifter. Mer information kommer. Frågan om avgifter kommer att remitteras till kommunala pensionärsrådet och funktionshindrades råd.
Nämndens ordförande Kenneth Axling (S) redogör för förslag om nybyggnation av äldreboende. I budgetberedning övervägs att placera det nya äldreboendet på Västerhöjden istället för att riva Hesselgrenska samtidigt som man bygger. Minskaden av kostnader är dramatisk och ökar avsevärt chanserna för att bygget ska kunna genomföras.

Beslutsunderlag
Muntliga redogörelser.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-10-22

§ 127 Rapportering av meddelanden
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden.

Ärende
Rapportering av meddelanden sedan föregående nämndssammanträde den 2018-09-27.
Löpnr

Ärende

599/2018 Beslut att avsluta ärende
608/2018 Meddelande rörande att IVO har mottagit uppgifter
610/2018 Meddelande - med anledning av handläggning av ärende
611/2018 Föreläggande om yttrande om särskilt
förordnad vårdnadshavare
612/2018 Föreläggande om yttrande rörande särskilt förordnad vårdnadshavare
614/2018 Tillsyn av klagomålshantering avslutas
652/2018 Mottagna uppgifter och inspektion

Avsändare

Bilaga

2018-10-03

1

2018-10-05

2

2018-10-09

3

2018-10-09

4

Gävle Tingsrätt

2018-10-09

5

Inspektionen för vård och
omsorg
Inspektionen för vård och
omsorg

2018-10-09

6

2018-10-18

7

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2018-10-18

Justerare

Reg.datum

Inspektionen för vård och
omsorg
Inspektionen för vård och
omsorg
Inspektionen för vård och
omsorg
Gävle Tingsrätt

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/1001
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Socialnämnden
2018-10-22

§ 128 Rapportering av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut inkomna sedan
föregående sammanträde.

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 2018-09-27 har följande delegationsbeslut tagits:
Löpnr

590/2018
591/2018
592/2018
593/2018
594/2018
596/2018
597/2018
598/2018
635/2018
644/2018
645/2018
648/2018
Hos IFO

Ärende

Bilaga

Socialchef 1:3 Ledamots tjänstgöringsrapport
Socialchef 1:1 Ordföranderapport (sep2018)
Socialchef 1:3 Tjänstgöringsrapport
Socialchef 1:1 Ordföranderapport (juli2018)
Socialchef 1:3 Tjänstgöringsrapport (sept2018)
Delegationsbeslut FN LSS (sep2018)
Rapportering av delegationsbeslut sep 2018 - SoL
Rapportering av delegationsbeslut sep 2018 - ÄO
IFOchef 1/2018 - beslut i fråga om utbetalning av
föreningsbidrag med social inriktning
Socialchef - 1:3 tjänstgöringsrapport
Ordförandebeslut 16:2, Tillfälligt tillstånd till allmänheten för servering av drycker
Delegationsbeslut 16:2 Alkoholhandläggare - tillfälligt tillstånd för slutna sällskap
UFI Protokoll 2018-10-10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2018-10-10

Justerare

Utdragsbestyrkande

