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Socialnämnden 
Datum 2018-06-14 
Tid 08:15 – 11:50 
Plats Kommunhuset, Stollen 
Närvarande Se sidan 2 
Justerare Irene Johnsson (C)  
Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2018-06-18 
Justerade paragrafer 74-87 
  
  
Sekreterare  
 Fredrik Segersteén 
  
Ordförande  
 Kenneth Axling 
  
Justerare  
 Irene Johnsson   
 
 
 
 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2018-06-14 
Justerade paragrafer 74-87 
Datum då anslaget sätts upp 2018-06-18 
Datum då anslaget tas ned 2018-07-09 
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Hofors 
  
  
Underskrift  
 Fredrik Segersteén, sekreterare 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (19) 

 Socialnämnden  
 2018-06-14  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 
Ledamöter 
Kenneth Axling (S) Ordförande 
Benny Eriksson (S) Ledamot 
Anne Persson (HOP) Ledamot 
Arne Evertsson (L) Ledamot 
Eva Henning (S) Ledamot 
 
 
Tjänstgörande ersättare Ersätter 
Irene Johnsson (C) Ziita Eriksson 
Anette Björk (S) Remzija Kolasinac 
 
 
Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kommentar 
Fredrik Segersteén Utredare/analytiker  
Susanne Holmgren Socialchef  
Sara Karlsson Ekonom  
Emma Skoog Enhetschef hemtjänsten § 76 
Anita Svensson Äldreomsorgschef § 76 
Heidi Bergström Enhetschef individ- och 

familjeomsorg 
§ 78 

Sven-Åke Söderqvist  Familjerättssekreterare  § 79 
Cissi Hedwall Verksamhetschef kvalité 

och HSL 
§ 80-81 

Inger Söderberg Medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska  

§ 81, via telefon 

Stefan Carlehäll Verksamhetschef AMI § 82 
Torbjörn Nordström Socialsekreterare § 86-87 
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 Socialnämnden  
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 2018-06-14  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 74 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg.  

Ärende 
Tillägg:  
Ärende nr 15 ”Avslutning av LVM-vård” 
Ärende nr 16 ”Kostnad gällande inneliggande vård” 

 

Dnr  
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 Socialnämnden  
 2018-06-14  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 75 Information från kommunens fackliga samverkansgrupp 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.  

Ärende 
MBL-information/samverkan om dagordningen ägde rum 2018-05-31 med Kommunal och 
Vision.  

Beslutsunderlag 
Protokoll, Socialnämndens samverkansgrupp, 2018-05-31.  

 

Dnr  
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 Socialnämnden  
 2018-06-14  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 76 Presentation av enhetschef hemtjänsten 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Emma Skoog, enhetschef hemtjänsten, presenterar sig för nämnden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information, Emma Skoog, enhetschef hemtjänsten, och Anita Svensson, äldre-
omsorgschef 

Dnr  
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 Socialnämnden  
 2018-06-14  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 77 Uppföljning per april 2018 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen per 30 april 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 budget-
ramarna och i annat fall vara en signal för att vidta åtgärder. Efter april månad ska nämn-
derna 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 åt-
gärder. Uppföljningen innehåller även en beskrivning av väsentliga händelser under peri-
oden, en redovisning av måluppfyllelsen av de beslutade nämndmålen samt en framtids-
bedömning. 
 
Bedömningen i dagsläget är att Socialnämnden går mot ett underskott på helår med 18,2 
mkr. Underskottet beror till största del på det ospecificerade sparkravet på 17,9 mkr. 
Utöver det ospecificerade sparkravet så beräknas HSL gå mot ett underskott på 0,8 mkr. 
detta beror på att det är stor brist på personal. LSS- och Psykiatrienheten beräknas gå mot 
ett underskott på 3 mkr. Detta beror framförallt på för högt budgeterade intäkter. 
 
Under året kommer det att genomföras en del anpassningar som förhoppningsvis resulte-
rar i en besparing på 3,5 mkr. Det råder dock stor osäkerhet kring prognosen, bland annat 
på grund av att det i dagsläget inte finns en säker prognos över de intäkter som väntas 
komma från Migrationsverket, samt att det varit nödvändigt att göra två externa placering-
ar inom äldreomsorgen på obestämd tid men arbete pågår med att skapa förutsättningar 
för att de ska kunna få sina behov tillgodosedda i Hofors. 
 
Åtgärder för att minska underskotten görs kontinuerligt ute på enheterna. Enheterna följer 
kontinuerligt utfallet och budget för att tidigare kunna sätta in åtgärder. Man jobbar med 
att i tidigt skede gör rehabiliteringsplaner för de sjukskrivna, för att få de tillbaka i arbetet 
så snabbt som möjligt och därmed minska sjuklönekostnaderna. Arbetet med att vara sina 
egna vikarier fortgår. Rekrytering av utbildad personal pågår för att undvika att betala ut 
fyllnadstid samt övertid till ordinarie personal. 
 
Myndigheter som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan påverkar 
våra verksamheter på grund av deras ständiga förändliga regelsystem. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning per april 2018 Socialnämnden 
Uppföljning per april 2018 Äldreomsorg 

Dnr 2018/55 
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 Socialnämnden  
 2018-06-14  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Uppföljning per april 2018 LSS/Psykiatri 
Uppföljning per april 2018 Individ- och familjeomsorg 
Uppföljning per april 2018 Arbetsmarknad och integration 
Uppföljning per april 2018 HSL 
Tjänsteskrivelse, Sara Karlsson, 2018-05-28 
Muntlig information, Sara Karlsson, ekonom, och Susanne Holmgren, socialchef 

Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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 Socialnämnden  
 2018-06-14  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 78 Information psykisk ohälsa 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Heidi Bergström, enhetschef Individ- och familjeomsorgen (IFO), informerar om arbetet 
med psykisk ohälsa. Hofors kommun har fått pengar för att arbeta med att motverka psy-
kisk ohälsa. Bland annat har pengarna använts till att förlägga arbetstid på kvällar och nät-
ter under Bessemerfesten och skolavslutningarna. Dessa insatser verkar ha haft en positiv 
inverkan på ungdomarna som befunnit sig ute på bruket. 
 
Till hösten ska IFO inrätta stödgrupper för barn och ungdomar i samarbete med Entré Ung-
dom och elevhälsan. IFO ska även samverka med elevhälsan för att motverka psykisk 
ohälsa bland unga vuxna. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information Heidi Bergström, enhetschef Individ- och familjeomsorgen 

Dnr  
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 79 Utredning gällande att väcka talan om särskilt förordnad 
vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken 

Dnr 2018/48 
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 Socialnämnden  
 2018-06-14  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 80 Information ledningssystemet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Cissi Hedwall, verksamhetschef kvalité och HSL, informerar om ledningssystemet. Lagstift-
ning och föreskrifter från Socialstyrelsen fastslår att socialnämnden måste ha ett lednings-
system. Syftet med ledningssystemet är att säkerhetsställa kvalitén inom verksamheterna.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information, Cissi Hedwall, verksamhetschef kvalité och HSL 

 

Dnr  
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 Socialnämnden  
 2018-06-14  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 81 Rapport av vidtagna åtgärder och dess effekter kopplade 
till bakomliggande orsaker utifrån Lex Maria anmälan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten samt att uppdra till verksamhetschef kva-
lité och HSL och medicinskt ansvarig sjuksköterska att återrapportera till nämnden efter 
vidtagna åtgärder. 

Ärende 
Bakomliggande orsaker – brister i kommunikation och information: 

• Övergripande rutin för intern samverkan är framtagen. Den ska sedan brytas ner 
verksamhetsvis. Arbetet med detta planeras att starta i september 2018. 

• Ny organisation kring boendesamordning. I och med detta har flera nya rutiner ta-
gits fram. Dessa rutiner hanterar tydligt vem som ansvarar för att information för-
medlas mellan yrkeskategorier. 

 
Förbättrad rapportering: 

• Möjlighet för läsrapport för sjuksköterskor har skapats på korttidsverksamheterna. 
Sjuksköterskorna som arbetar eftermiddag, natt samt helg ska vid skiftets start läsa 
dokumentation. Rutin för detta ska tas fram under hösten 2018. Sjuksköterskorna 
har fått muntlig samt skriftlig information om att de ska läsa dokumentation. 

 
SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation):  

• Samtliga sjuksköterskor har fått utbildning i SBAR. Metoden implementeras succe-
sivt. Enhetschefer får SBAR-utbildning maj-18. I samband med det ska utbildning för 
omvårdnadspersonal planeras för att påbörjas under hösten-18. Även samarbete 
med hälsocentralen med rapportering med SBAR har inletts. 
 

Medicinsk rapport från Hälsocentralen 
• Då korttidsenheterna inte får medicinsk rapport från Hälsocentralen har ärendet 

åter lyfts 180521 med ledningen för Hälsocentralen om vikten av att sådan rappor-
tering sker. 

Tilläggsyrkande 
Kenneth Axling (S) yrkar på att socialnämnden uppdrar till verksamhetschef kvalité och HSL 
och medicinskt ansvarig sjuksköterska att återrapportera till nämnden efter vidtagna åt-
gärder.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Inger Söderberg, 2018-05-25 
Protokoll, socialnämnden, 2018-01-25 § 4 
Protokoll, socialnämnden, 2017-06-14 § 74 

Dnr 2016/15 
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Protokoll, socialnämnden, 2016-09-22 § 95 
Protokoll, socialnämnden, 2016-08-25 § 85 
Muntlig information Cissi Hedwall, verksamhetschef kvalité och HSL, och Inger Söderberg, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska  

Expedieras 
Akten 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Verksamhetschef kvalité och hälso- och sjukvård 
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§ 82 Information trädgårdsstaden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Stefan Carlehäll, verksamhetschef AMI, informerar om arbetet med trädgårdsstaden. In-
formation ges om:  

• En eventuell förstudie för att utreda bland annat hur en hälsoträdgård kan utfor-
mas, 

• Byggandet av växthuset, samt 
• Det ekonomiska läget.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information, Stefan Carlehäll, verksamhetschef AMI 

 

Dnr  
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 83 Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för rapporten.  

Ärende 
Kenneth Axling (S) rapporterar från nätverket Välfärd.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information, Kenneth Axling (S), ordförande 

Dnr  
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§ 84 Rapportering av delegationsbeslut 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av delegationsbeslut.  

Ärende 
Under perioden 2018-05-08 – 2018-06-05 har följande delegationsbeslut tagits: 
Löpnr. Ärende Reg. datum 
264/2018 Rapportering av delegationsbeslut maj 2018 – Äldre-

omsorg 
2018-06-01 

263/2018 Rapportering av delegationsbeslut maj 2018 - SoL 2018-06-01 
262/2018 Rapportering av delegationsbeslut maj 2018 - LSS 2018-06-01 
238/2018 Rapportering av delegationsbeslut april 2018 - Äldre-

omsorg 
2018-05-18 

237/2018 Rapportering av delegationsbeslut april 2018 - SoL 2018-05-18 
236/2018 Rapportering av delegationsbeslut april 2018 - LSS 2018-05-18 
 
Socialnämndens utskott för individärenden har sedan förra sammanträdet tagit 11 delegat-
ionsbeslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, 2018-06-05 
Muntlig information, Fredrik Segersteén, utredare/analytiker 

Expedieras 
Akten 
 

Dnr 2018/1001 
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§ 85 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden.  

Ärende 
Rapportering av meddelanden för perioden 2018-05-08 – 2018-06-05. 
Löpnr.  Ärende Reg. datum 
222/2018 Protokoll - Kommunala rådet för funktionshindrade 

2018-05-08 
2018-05-16 

223/2018 Protokoll - Kommunala pensionärsrådet 2018-05-09 2018-05-17 
 
Sedan den 2018-06-05 har följande meddelanden inkommit till Socialnämnden:  
Löpnr.  Ärende Reg. datum 
274/2018 KF 2018-05-29 § 59 - Arvodesreglemente för förtro-

endevalda 
2018-06-07 

275/2018 KF 2018-05-29 § 58 - Avsägelse/fyllnadsval 2018-06-07 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, 2018-06-05 
Muntlig information, Fredrik Segersteén, utredare/analytiker 

Expedieras 
Akten 
 

Dnr 2018/1002 
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§ 86 Avslutning av LVM-vård 

 

Dnr 2018/60 
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§ 87 Kostnad gällande inneliggande vård 
 

Dnr 2018/60 
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