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Sekreterare  
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Ordförande  

 Kenneth Axling 
  

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

Sammanträdesdatum 2018-11-19 

Justerade paragrafer §§ 129 – 143 

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-26 

Datum då anslaget tas ned 2018-12-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, nämndsekreterares kontor 
  
  

Underskrift  

 Mikael Ingvarsson, sekreterare 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

Ledamöter 

Kenneth Axling (S) Ordförande 

Carina Halfvars (V) Vice ordförande 

Ziita Eriksson (M) Ledamot 

Benny Eriksson (S) Ledamot 

Anne Persson (HOP) Ledamot 

Arne Evertsson (L) Ledamot 

Eva Henning (S) Ledamot 

Charlie Ahlholm (SD) Ledamot 

 
 

Tjänstgörande ersättare Ersätter  

Irene Johnsson (C) Remzija Kolasinac (S) 

 
 

Ersättare  Kommentar 

Olivia Drugge-Wikman (V) §§ 129 - 135 

Simon Ridderström (V) §§ 129 - 135 

 
 

Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kommentar 

Sara Karlsson Ekonom  

Heidi Bergström Enhetschef IFO §§ 132 – 133 

Marie Bergquist Enhetschef LSS/Psykiatri § 134 

Carina Lindkvist Handläggare LSS/SoL § 135 

Cissi Hedwall Chef inom Kvalitet & HSL § 135 

Inger Elisson-Wigö Integrationssamordnare § 137 

Stefan Carlehäll Områdeschef inom AMI § 138 

Anita Svensson Äldreomsorgschef §§ 139 – 141 
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§ 129 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (19) 

 Socialnämnden  

 2018-11-19  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 130 Information från socialnämndens fackliga samverkan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Samverkan kring ärendena på socialnämndens dagordning har genomförts med represen-
tanter från fackföreningar. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från facklig samverkan, 2018-11-08 

Dnr 2018/83 
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§ 131 Rutin för hur ärende ska redovisas i nämnden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Socialnämnden uppdrog till socialchef att ta fram hur hantering av meddelanden ska be-
handlas. Socialnämndens ledningsgrupp har tagit fram en rutin för hur ärende ska redovi-
sas i nämnden. 

Synpunkter under sammanträdet 
Anne Persson (HOP) efterfrågar en ”röd tråd” med ytterligare bakgrundsinformation som 
föregår redovisningen. 

Ekonomisk kalkyl 
Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2018-03-22, § 46 

Expedieras 
Sussie Holmgren, socialchef 
Cissi Hedwall, verksamhetschef för kvalitet & HSL 
Akten 

Dnr 2018/39 
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§ 132 Information om lämnat yttrande till IVO 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Socialnämnden har den 4 oktober 2018 tagit emot ett meddelande från inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) med anledning av handläggningen av ett individärende. Meddelan-
det rapporterades för nämnden den 22 oktober 2018. I meddelandet begärde IVO bland 
annat nämndens yttrande. Heidi Bergström som är enhetschef för individ- och familje-
omsorgen redogör för yttrandet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redogörelse, Heidi Bergström, enhetschef IFO 
Yttranden till inspektionen för vård och omsorg 
Tjänsteskrivelse, 2018-11-09 

Expedieras 
Akten 

Dnr 2018/95 
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§ 133 Information om sammanställning av ärende m anl av IVO 
inspektion 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Socialnämnden mottog den 18 oktober 2018 ett meddelande från inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) med anledning av ett inkommit klagomål från en annan kommun. Med-
delandet rapporterades för nämnden den 19 oktober 2018. Socialnämnden har med an-
ledning av meddelandet gjort en sammanställning av ärendet. Heidi Bergström som är en-
hetschef för individ- och familjeenheten redogör. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson 2018-11-09 
Muntlig redogörelse, Heidi Bergström, enhetschef IFO 
Meddelande från IVO, 2018-10-18 
Sammanställning av ärende 

Expedieras 
Akten 

Dnr 2018/99 
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§ 134 Information om anmälan från arbetsmiljöverket 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Den 23 oktober 2018 mottog socialnämnden ett meddelande från Arbetsmiljöverket om en 
kommande inspektion på ett av kommunens boenden. Marie Bergqvist som är enhetschef 
inom LSS föredrar.  
 
Marie informerar även om att Arbetsmiljöverket har sett sig nöjd med de åtgärder som 
vidtagits och har beslutat att avsluta ärendet. 

Beslutsunderlag 
Meddelande från arbetsmiljöverket, 2018-10-23 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson 2018-11-09 
Muntlig framställan av Marie Bergquist, enhetschef inom LSS 

Expedieras 
Akten 

Dnr 2018/101 
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§ 135 Återrapportering förenklat beslutsfattande om hem-
tjänst för äldre 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att avvakta med införandet av förenklat beslutsfattande om hem-
tjänst för äldre. 

Ärende 
Den 1 juli 2018 trädde en ny bestämmelse i kraft (4 kap. 2 a § socialtjänstlagen). Den nya 
bestämmelsen innebär att socialnämnden får befogenhet att erbjuda hemtjänstinsatser till 
äldre personer utan någon föregående behovsprövning. Istället för behovsprövning ska 
erbjudandet grunda sig i de riktlinjer som kommunen fastställer. Bestämmelsen är frivillig 
för kommunen att tillämpa. 
 
Socialnämnden gav tjänstemännen i uppdrag att utreda om och i så fall hur förenklat be-
slutsfattande kan införas i Hofors kommun. 
 

För att beslut ska kunna fattas bör Socialstyrelsen ha kommit med mer information om 
hantering av bestämmelsen samt kommunerna hittat gemensamma lösningar kring bland 
annat IBIC. 

Ekonomisk kalkyl 
Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-11-06, Cissi Hedwall: Återrapportering Förenklat beslutsfattande om 
hemtjänst för äldre 
Muntliga redogörelser av Cissi Hedwall och Carina Lindkvist 

Expedieras 
Akten 
Cissi Hedwall 

Dnr 2018/70 
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§ 136 Information sjukfrånvaro 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Socialnämndens ekonom Sara Karlsson har uppdragits att göra en sammanställning av sjuk-
frånvaron inom nämndens verksamheter. Informationen som efterfrågats har varit hur 
enheternas sjukfrånvaro utvecklats mellan 2017 och 2018. 
 
Sara föredrar för ärendet och ledamöterna för fram olika synpunkter. Ordförande Kenneth 
Axling önskar samma statistik framåt – och i görlig utsträckning även bakåt i tiden, så att 
jämförelser kan göras. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redogörelse från socialnämndens ekonom, Sara Karlsson 
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§ 137 Information avseende ensamkommande 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Inger Elisson-Wigö som är integrationssamordnare föredrar för situationen avseende en-
samkommande. 
 
När man söker tillstånd enligt gymnasielagen är man inte längre asylsökande och begrep-
pet som istället används är ”tillståndssökande”. Kommunen hjälper i dagsläget åtta till-
ståndssökande med boende och har även givit hjälp i form av inköp av vissa matvaror. Det 
finns några flera personer i kommunen som söker tillstånd enligt gymnasielagen men de 
har ordnat sitt boende på annat sätt.  Det finns inte någon skyldighet att ordna boende och 
personerna har inte rätt till bistånd enligt socialtjänstlagens 4 kap 1 §. Däremot kan bistånd 
eventuellt ges enligt 4 kap 2 §. 
 
En person vars beslut om utvisning vunnit laga kraft (inte kan överklagas längre) kan under 
väntan på beslut om uppehållstillstånd för gymnasiestudier ha rätt till dagersättning enligt 
lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Förutsättningen för det är att verkställigheten 
av beslutet om utvisning har inhiberats. Det är då socialnämnden i kommunen där den sö-
kande vistas som prövar och administrerar ansökan om bistånd enligt LMA. Beloppen är 
desamma som Migrationsverket betalat ut. I efterhand kan kommunen söka tillbaka de 
pengarna från migrationsverket, sex månader efter samma kvartal som pengar sökts för. 
 
Två av de åtta som kommunen hjälper har redan fått positiva beslut och kommer att kunna 
ges samma mottagning som övriga nyanlända i kommunen. När uppehållstillstånd ges kan 
studiestöd från CSN sökas och personen kan söka kompletterande bistånd enligt social-
tjänstlagen. 
 
För 2018 fick Hofors kommuntal femton och hittills har tretton flyktingar anvisats varav 12 
mottagits i kommunen. Sammanlagt har ungefär fyrtio personer kommit till kommunen 
hittills i år. Nästa år får Hofors kommuntalet tre. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redogörelse av Inger Elisson-Wigö, integrationssamordnare  

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 
(19) 

 Socialnämnden  

 2018-11-19  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 138 Information Trädgårdsstaden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Socialnämnden är ansvarig nämnd för att bygga och driva ett växthus i Hagaparken. För att 
nämnden ska kunna hålla sig a jour med den senaste utvecklingen i projektet är punkten 
om Trädgårdsstaden en återkommande punkt på nämndens sammanträden. Stefan Carle-
häll som är områdesansvarig för arbetsmarknad och integration (AMI) föredrar. 
 
Per Lindholm har en projektledarroll. I dagsläget går arbetet enligt planerna. Fjärrvärme 
dras in, tak läggs etc. Intresserade företag har hört av sig för inhyrning på cafédelen. 
 
För att hålla budget har beslut tagits att säga nej till en s.k. option, ett tillägg till det ordina-
rie i byggnaden, i form av en ”gardin” som hade medfört minskade uppvärmningskostna-
der. Möjligheten att installera sådan kvarstår och omprövning kan göras i ett senare skede. 
 
Ronny Olson från samordningsförbundet kommer att hålla utbildning på temat Vad är ar-
betsintegrerade sociala företag? för alla som är intresserade. Ca tjugofem personer kom på 
första träffen. Nämndens ledamöter är inbjudna. Nästa träff hålls den 29 november på Fol-
kets Hus. 

Beslutsunderlag 
Muntlig framställning av Stefan Carlehäll, punkten är återkommande på nämndens sam-
manträden 

Dnr  
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§ 139 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 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 In-
spektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO be-
dömer 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 gälla t e x att en kontaktperson slutat och 
någon ny kontaktperson inte har kunnat rekryteras inom tre månader från dagen för av-
brottet. 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 till reviso-
rerna. 
 
Anita Svensson som är områdesansvarig chef för äldreomsorgen föredrar. Hofors har haft 
sex SoL-beslut och två har nu verkställts. Vad avser SÄBO-beslut förekommer att personer 
tackar nej för att de får ”fel” erbjudande. Det förekommer också att personer som har rätt 
till kontaktperson tackar nej till personen vilket påverkar statistiken negativt.  

Ekonomisk kalkyl 
Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson 2018-10-24 
Rapport – ej verkställda beslut kvartal 3 

Dnr 2018/50 
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Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Akten 
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§ 140 Information om äldreomsorg 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Anita Svensson som är områdesansvarig chef för äldreomsorgen ger en lägesrapport inom 
äldreomsorgen. För ett antal veckor sedan var trycket väldigt högt, eftersom personer som 
skrivs ut från sjukhusen har rätt till boende. Även personer som mår väldigt dåligt skrivs 
hem från sjukhusen. Det är svårt att hitta utbildad personal. För närvarande är situationen 
lite mindre pressande men kräver fortfarande uppmärksamhet. På alla ställen görs ett 
mycket bra jobb för att hitta lösningar. Trots situationen har antalet ärenden hos socialsty-
relsen fortsatt minska. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redogörelse av områdesansvarig chef inom äldreomsorgen Anita Svensson. 
 

Dnr  
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§ 141 Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Anita Svensson informerar om arbetet med hur evakuering ska genomföras i samband med 
byggande av nytt äldreboende. Ett alternativ är att bygga ett nytt äldreboende som inte 
ligger på samma plats som Hesselgrenska. 
 
Anne Persson föredrar från Högbodagarna som handlat om integration. 
 
Även Kenneth Axling föredrar från integrationsseminarium han har varit på, bl.a. med mi-
grationsverket. 

Dnr  
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§ 142 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av meddelanden för perioden sedan föregående nämndsammanträde 2018-
10-19. 
 
Löpnr Ärende Avsändare Reg.datum 

657/2018 Överklagan Igne advokatbyrå 2018-10-26 

 
 
Till sammanträdet har följande beslut tillkommit: 
 
Löpnr Ärende Avsändare Reg.datum 

KS 
1244/2018 

§ 122 löne-
översyn 2019 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2018-11-06 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson 2018-11-09 

Dnr 2018/1002 
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§ 143 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 kommu-
nallagen. 
 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet med nämndens delegationsord-
ning. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas 
i detta ärende. 
 
Sedan socialnämndens föregående sammanträde den 2018-10-22 har följande delegat-
ionsbeslut tagits: 
 

Löpnr Ärende Bilaga 

676/2018 Socialsekreterare 14.1 - Yttrande till tingsrätt om förord-
nande av god man 

1 

677/2018 Socialsekreterare 14.1 - Yttrande till tingsrätt om förord-
nande av god man 

2 

678/2018 Socialsekreterare 14.1 - Yttrande till tingsrätt om förord-
nande av god man 

3 

674/2018 Yttrande gällande överklagan från Igne Advokatbyrå 4 

683/2018 Ordförande 1:3 - Tjänstgöringsrapport (Anne) 5 

687/2018 Ordförande 1:3 - Tjänstgöringsrapport (Irene) oktober 6 

688/2018 Socialchef 1:1 - Ordföranderapport oktober 2018 7 

689/2018 Yttrande till inspektionen för vård och omsorg, Emma 8 

690/2018 Yttrande till inspektionen för vård och omsorg, Heidi 9 

 
Till sammanträdet har följande beslut tillkommit: 

Löpnr Ärende Bilaga 

700/2018 Lista över beslut tagna inom IFO 10 

701/2018 Lista över beslut tagna inom SoL 11 

702/2018 Lista över beslut tagna inom LSS 12 

703/2018 Lista över beslut tagna inom äldreomsorg 13 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2018-11-09 

Dnr 2018/1001 


