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Närvarolista  
Ledamöter Kommentar 
Tomas Fröjd (S), Ordförande  
Arne Evertsson (L), 1:e vice ordförande*  
Ziita Eriksson (M), 2:e vice ordförande* §§ 1-4, 10-12 
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Irene Johnsson (C)*  
Carina Halfvars (V)*  
Gry Sjöberg (HOP)*  
Charlie Ahlholm (SD)*  
*Närvarade digitalt via länk 
 
Tjänstgörande ersättare Ersätter Kommentar 
Sheila Alverbäck (KD) Ziita Eriksson (M) §§ 5-9 
Petra Elfström (S)* Kenneth Axling (S) §§ 1-12 
*Närvarade digitalt via länk 
 
Ersättare Kommentar 
Esko Töllinoja (L)*  
Sheila Alverbäck (KD) §§ 1-4, 10-12 
*Närvarade digitalt via länk 
 
Övriga Kommentar 
Sussanne Holmgren, socialchef  
Pernilla Neuman, verksamhetschef AMI och LSS/psykiatri § 3, 8 
Sara Karlsson, ekonom  
Jesper Öberg, sekreterare  
Jeanette Jansson, avgiftshandläggare § 5 
Marie Svensson, kvalitetssamordnare § 6 
Anneli Samuelsson, samordnare för nära vård § 8 
Håkan Vikström, socialsekreterare § 9 
Maria Grönberg, handläggare AMI § 9 
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Dnr  

§ 1 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen.  
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Dnr 2022-00004 

§ 2 Information från nämndens fackliga samverkan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Samverkan har genomförts med representanter för fackliga organisationer.  

Beslutsunderlag 
Socialnämndens samverkansprotokoll 2022-01-10 

Skickas till 
Akten  
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§ 3 Läget i verksamheterna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Susanne Holmgren informerar att det inom verksamheterna i dagsläget 
finns två konstaterade fall av Covid-19. Vissa brukare har tackat nej till att ta 
emot ovaccinerad personal. För att få en uppfattning om hur stor andel av 
personalen som är vaccinerad har ledningsgruppen ställt frågan till 
enheterna. Svaren ska sammanställas men frågan har lett till visst missnöje 
bland några inom personalen. Många andra kommuner har gjort detsamma 
och det är inte otillåtet att ställa frågan till sin personal, men det är inte 
obligatoriskt att svara. Svarar man inte så betraktas man däremot som 
ovaccinerad och får arbetsuppgifter därefter. Verksamheterna återkommer 
med resultatet kring undersökningen på nästa nämnd. I dagsläget finns 
inget lagkrav på vaccinationspass för att få fortsätta arbeta inom omsorgen, 
men i Hofors har man börjat kräva detta vid nyanställningar av studenter 
och vikarier. Frågan har också varit uppe på riksnivå och förändringar i 
lagstiftningen kan komma framöver.  
 
Pernilla Neuman informerar om att växthuset är på god väg mot 
återställning och väntas vara klart till V 26 eller 27. Inom AMI försvinner 
extratjänsterna och detta påverkar Hofors mycket. Bland deltagarna går 
vissa mot studier eller annan sysselsättning, men en betydande andel 
hamnar i försörjningsstöd. Alla kvalar dock inte in i arbetsförmedlingens nya 
arbetssätt där deltagare utifrån diverse kriterier ska anvisas till privata 
aktörer. Den här gruppen hamnar i ett tomrum eftersom kommunen inte 
heller får anvisa dem till en sysselsättning. Det är oklart hur många som 
berörs i Hofors och nu pågår ett arbete kring hur kommunen kan hjälpa de 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden enligt de nya reglerna. 
Socialnämnden skulle eventuellt kunna fatta ett beslut om att man inte 
måste vara inskriven i arbetsförmedlingen för att få försörjningsstöd och då 
kunna få ut dem i någon form av aktivitet utanför arbetsförmedlingen, men 
detta måste utredas ytterligare. Det finns redan resurser i kommunen att 
hantera dessa grupper, frågan är bara hur man ska gå till väga. 
Verksamheten ska återkomma till nämnden med förslag på lösningar.  
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Sara Karlsson informerar om en faktura från Hoforshus på ca 400 000 kr 
gällande iordningställandet av lokalerna till det nya gruppboendet Lyran. 
Denna kostnad var från början tänkt att slås ut på hyrorna under året, men 
ska nu betalas i en klumpsumma. Enligt Hoforshus ska resten av kostnaden 
framöver läggas på hyran under 15 år. Nämnden och verksamheten anser 
att det är problematiskt när Hoforshus fakturerar så sent efter utfört arbete 
och frågan ska granskas vidare. 
 
Nämnden lyfter frågan kring att personalen inom hemtjänsten är begränsad 
och har svårt att hantera oförutsedda händelser. En jourverksamhet skulle 
kunna vara en lösning och man måste bli bättre på kommunikationen till 
brukarna när något oförutsett händer på nätterna. Socialchefen tar med sig 
frågan och återkommer.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Susanne Holmgren, socialchef, Pernilla Neuman, 
Verksamhetschef för AMI och LSS/psykiatri samt Sara Karlsson, ekonom. 
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Dnr 2021-00037 

§ 4 Information om revisionens granskning av 
kommunens verksamhetsutveckling genom digital 
välfärdsteknik 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge socialchefen i uppdrag att ta fram ett förslag 
till yttrande över revisionens granskning.  

Ärende 
Susanne Holmgren informerar om revisonens senaste granskning av 
kommunens verksamhetsutveckling genom digital välfärdsteknik som 
nyligen inkommit. I granskningen riktas bland annat kritik mot 
socialnämndens få åtgärder inom området och verksamheterna instämmer 
i att för lite har gjorts. Pandemin har tagit tid från alla former av 
verksamhetsutveckling, men frågan har inte glömts bort.  

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport gällande kommunens styrning av utvecklingsarbetet 
med välfärdsteknik 
Muntlig information från Susanne Holmgren, socialchef 

Skickas till 
Susanne Holmgren 
Akten  
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Dnr 2021-00053 

§ 5 Information om riktlinjer för avgiftshandläggning 
inom äldreomsorg och personer med 
funktionsnedsättning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Jeanette Jansson presenterar ett nytt styrdokument för socialnämndens 
avgiftshandläggning inom äldreomsorg och LSS som sammanställer alla 
olika avgifter som tas ut av brukare inom verksamheterna. I och med 
arbetet med riktlinjerna föreslås också ett antal förändringar av hur avgifter 
tas ut för Vård- och omsorg i särskilt boende enligt 4 kap. 1 § SoL samt 
Hälso- och sjukvård vid särskilt boende enligt 9 § 9 p. LSS. Det finns även 
förslag på nya bestämmelser om retroaktiv debitering, återbetalning och 
korrigering av en avgift. 
 
Eftersom det är Kommunfullmäktige som beslutar om avgifter inom 
kommunen ska riktlinjerna och de avgiftsförändringar som föreslås, efter 
att socialnämnden godkänt dem, fastslås där. Nämndens beslut i ärendet är 
planerat till nästa sammanträde i februari.  

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för avgiftshandläggning 
Muntlig information från Jeanette Jansson, avgiftshandläggare 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 5118 

§ 6 Information om Lex Sarah 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Marie Svensson presenterar statistik över de Lex-Sarahutredningar som 
gjorts under 2021. Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet 
och syftar till att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten samt rätta till 
missförhållanden samt påtaglig risk för missförhållande. Alla som arbetar, 
har uppdrag eller praktik inom Socialnämndens verksamheter är skyldiga 
att genast rapportera till den som bedriver verksamheten om 
missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden som hen 
uppmärksammar eller får kännedom om.  
 
Sett över alla verksamheter har totalt 24 anmälningar av Lex-Sarah gjorts 
under året och av dessa har 7 lett till en vidare utredning, varav en har 
anmälts till IVO. De som inte har lett till vidare utredning har konstaterats 
inte omfattas av kriterierna för Lex-Sarah och istället hanterats som interna 
avvikelser. 
 
Nämnden informeras särskilt om den utredning som också anmälts till IVO 
gällande ett allvarligt missförhållande i ett ärende på IFO. Verksamheten 
ska också förbereda en mer djupgående presentation kring detta till 
nämndens nästa sammanträde i februari.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marie Svensson, kvalitetssamordnare 
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Dnr 5119 

§ 7 Information om preliminärt resultat för 
socialnämnden 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Sara Karlsson informerar om nämndens preliminära resultat för det gånga 
året, som utslaget per verksamhetsområde ser ut enligt följande: 

• Övergripande Socialnämnd: 2,8 mkr 
• Äldreomsorg: 1,8 
• LSS/psykiatri: -10,7 
• Individ- och Familjeomsorg: -9,5 
• Arbetsmarknad och integration: - 6 
• Kvalitet, hälso- och sjukvård: 1,2 

 
Inom äldreomsorgen har man generellt sett minskade inkomster från 
brukare samt kostnader förförbrukningsmaterial, skyddsmaterial och 
personalkostnader. Mycket åtgärdas dock av statsbidrag som kommunen 
fått under pandemin. Inom LSS har det kommit några nya beslut sent på 
året som innebär ökade kostnader och även personalkostnaderna har 
överstigit budget på grund av pandemin. Även renoveringskostnader för det 
nya boendet Lyran samt minskade hyresintäkter på grund av de mindre 
lokalerna påverkar resultatet. Underskottet på IFO beror till stor del på fler 
boende och större personalgrupp på ungdomsboendet Luna. Generellt har 
man också haft höga personalkostnader på IFO. På AMI har nämnden haft 
för mycket intäkter budgeterade för året och det är framförallt minskade 
intäkter från migrationsverket som påverkar resultatet. Kvalitét och HSL har 
haft mycket höga kostnader för skyddsmaterial och inhyrd personal, men 
klarar budget på grund av vakanta tjänster. 
 
Totalt landar resultatet på - 20,4 mkr, men man väntar på statliga bidrag för 
Covid-19 om 5,2 mkr och bidrag för sjuklöneersättning. Detta ger en 
prognos på ca 15,2 mkr underskott för socialnämnden 2021.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Sara Karlsson, ekonom 
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Dnr 5120 

§ 8 Information från samordnaren för nära vård 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Annelie Samuelsson informerar om arbetet med nära vård, som syftar till 
att ställa om vården till ett mer proaktivt och samhällsomfattande 
arbetssätt för folkhälsan. Befolkningen blir allt äldre och människor med 
kroniska sjukdomar överlever längre vilket är positivt, men detta ställer 
samtidigt höga krav på vården som inte är utformat efter dagens behov. 
Färre anställda inom vården kommer få det svårt att klara av det ökande 
vårdtrycket vilket måste motverkas med förebyggande åtgärder av främst 
de största folksjukdomarna. Här är bland annat digitaliseringen av vården 
ett viktigt verktyg och samhället måste lägga mer resurser på ett 
hälsofrämjande arbete inom befolkningen från tidiga åldrar.  
 
En vision och strategi för omställningen till nära vård i Gävleborg är 
framtagen och ska antas av kommunerna framöver. För att klara av 
omställningen krävs ett gränsöverskridande samarbete både inom och 
mellan kommunerna och regionen. Det finns exempelvis många riktade 
statsbidrag inom satsningen och samverkan mellan kommunerna kan 
underlätta arbetet med att starta projekt och söka bidrag. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Annelie Samuelsson, samordnare för nära vård 
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Dnr 5121 

§ 9 Information om steget efter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen 

Ärende 
Maria Grönberg och Håkan Vikström informerar om den nya verksamheten 
”Steget efter” vars målgrupp är personer som har genomgått en 
öppenvårdsinsats, inneliggande behandling eller straff på anstalt. Dessa 
personer har ofta ett mycket begränsat friskt socialt nätverk och bär på 
mycket skam och skuldkänslor. De behöver hjälp att bryta sina mönster 
efter avslutad placering eller straff för att hålla sig ifrån kriminalitet och 
missbruk.  
 
Idén kom från Grön rehab och även Steget efter kommer ske i grön miljö.  
Fokus med grupperna är att hitta balans i livet genom att förbättra 
deltagarnas förtroende för sig själva och deras familjesituation. Man ska 
också ge stöttning mot arbetsmarknaden, studier och praktik. Upplägget 
bygger på gruppverksamhet under 12 veckor med ett tillfälle per vecka 
samt öppet hus en dag i veckan. På dessa träffar kan deltagarna få hjälp 
med myndighetskontakter, vägledande samtal eller bara en chans att 
umgås med andra. Det kommer även vara möjligt att boka individuella 
träffar och kontakten med deltagarna kommer inte att släppas helt efter de 
12 veckorna. 
 
Projektet är ett samarbete med IFO samt med samordningsförbundet. Det 
ska lyftas av samordningsförbundet i MYSAM för att ansöka om medel. I 
nuläget finns ingen motsvarande verksamhet inom länet och flera aktörer 
inom är inblandade för att se över hur man kan bygga ett partnerskap. Även 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen förväntas bli inblandade.  
 
Första pilotgruppen för Steget efter startar 2022-01-27.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Maria Grönberg, handläggare AMI och Håkan 
Vikström, Socialsekreterare.  
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§ 10 Rapporter 

Beslut 
Beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Susanne Holmgren berättar att byggandet av det nya äldreboendet kommer 
påbörjas under 2023. Arbete pågår med att lyfta in synpunkter från 
intresseorganisationer och de kommunala råden.  
 
Dataskyddsombudet har inkommit med en granskning av kommunens 
dataskyddsarbete där en rad brister uppmärksammas, varav en del berör 
socialnämndens verksamheter. Arbetet med dessa brister ska informeras 
löpande till nämnden.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Susanne Holmgren, socialchef 
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Dnr 2022-00001 

§ 11 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 december 2021 
har följande delegationsbeslut tagits: 

Datum Beskrivning  Dokumentid 
2022-01-10 Delegationsbeslut Lex Sarah dec 21-jan 22 5115 
2022-01-10 Delegationsbeslut inom Individ och 

familjeomsorgen december 2021 
5114 

2022-01-07 Delegationsbeslut inom äldreomsorgen 
december 2021 

5113 

2022-01-07 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt SoL december 
2021 

5112 

2022-01-07 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt LSS december 
2021 

5111 

2021-12-22 Protokoll från utskottet för individärenden 
(UFI) 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-01-11 
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Skickas till 
Akten  
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Dnr 2022-00002 

§ 12 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan föregående sammanträde 
den 2021-12-16:  
Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning  Dokumentid 
2022-
01-11 

Dataskyddsombud Granskning av Hofors kommuns 
dataskyddsarbete 2021 

5127 

2021-
12-23 

Konsument 
Gästrikland 

Kostnadsfördelning och budget för 
Konsument Gästrikland 2022 

5107 

2021-
12-21 

Kommunfullmäktige KF 2021-12-15  § 130 
Sammanträdesdagar 2022 

5104 

2021-
12-21 

Kommunfullmäktige KF 2021-12-15  § 134 
Ändringsbudget 2022 och plan 
2023-2024, Hofors kommun 

5103 

2021-
10-23 

Marie Bergquist Lex Sarah-utredning 7886, anmälan 
till IVO 

5108 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-01-11 

Skickas till 
Akten  
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