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Närvarolista  
Ledamöter Kommentar 
Tomas Fröjd (S), Ordförande  
Arne Evertsson (L), 1:e vice ordförande  
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Dnr  

§ 29 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående 
ändringar. 

Ärende 
Följande punkter utgår från dagordningen:  

• Punkt 7, Information från integrationshandläggaren 
• Punkt 8, Information om påverkan på AMI i och med 

arbetsförmedlingens nya arbetssätt KROM 
 
Tillägg till dagordningen: 

• Punkt 16, Val av representant till BRÅ 
• Punkt 17, Ändring av sammanträdesdatumet i april 2022  
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Dnr 2022-00004 

§ 30 Information från nämndens fackliga samverkan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Samverkan har genomförts med representanter för fackliga organisationer. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens samverkansprotokoll 2022-03-07 

Skickas till 
Akten  
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§ 31 Läget i verksamheterna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Susanne Holmgren informerar att det i dagsläget finns en hög 
smittspridning i verksamheterna. Det har inte skett några lättnader i 
restriktionerna och det väntas inte heller några förändringar av dessa i 
närtiden, vilket driver upp kostnaderna. Under 2022 har dock endast två 
personer i verksamheterna skickats till IVA med andningsbesvär på grund av 
Covid-19. Äldreomsorgschef Cissi Hedwall har kontinuerlig kontakt med 
smittskyddssamordnaren i regionen.  
 
En ny enhetschef på Hesselgrenska är anställd, Ramón Pérez Cortés, och 
han bjuds in till nästa sammanträde för att presentera sig. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Susanne Holmgren, Socialchef 
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Dnr 2021-00037 

§ 32 Yttrande över revisionens granskning av 
kommunens införande av digital välfärdsteknik 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och skicka det 
vidare till kommunrevisorerna. 

Ärende 
Kommunens revisorer har gett revisionsbyrån KPMG i uppdrag att granska 
kommunens införande av digital välfärdsteknik. De önskar att 
kommunstyrelsen och socialnämnden lämnar ett yttrande med redovisning 
av åtgärder baserat på de rekommendationer som lämnas i rapporten 
senast 2022-03-31. 
 
Yttrande 
Bedömningen från KPMG är att nämnden inte har säkerställt att 
verksamhetsutveckling genom införande av välfärdsteknik är 
ändamålsenlig. Vidare att det saknas styrande dokument, strategier och 
plan för hur ett strategiskt utvecklingsarbete ska bedrivas samt att det 
saknas en ändamålsenlig organisation. 
 
Socialnämnden ställer sig positiv till granskningen då vi ser ett stort behov 
av att börja arbeta med frågorna. Större kommuner som ligger i framkant 
med digitala hjälpmedel har oftast en funktion för digitaliseringsarbetet 
vilket saknas i Hofors. Anledningen till att arbetet är eftersatt beror på för 
låg kompetens och brist på tid. En önskan är att kunna anställa en person 
som driver arbetet. 
 
Enhetscheferna har idag ett stort ansvarsområde med stora 
personalgrupper vilket resulterar i att det inte finns möjlighet att 
omvärdsbevaka i den utsträckning som önskas. 
 
Som ett led i att se över digitaliseringsbehovet har en person tilldelats 
ansvaret (Victoria Lindström) att kartlägga vilka digitala hjälpmedel som 
finns inom äldreomsorgen och LSS. Digitala hjälpmedel innefattar alla 
socialnämndens verksamheter men för att börja i liten skala väljer vi att 
fokusera på vård och omsorg då IFO redan är i införande av e-tjänster 
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förekonomiskt bistånd, anmälan om faderskapsutredning och orosanmälan. 
Öppenvården använder sedan i december ett digitalt verktyg (Previct), som 
används av både medarbetare och klienter. IFO är även på gång med 
digitala verktyg för att beräkna LSS sjuklöner och försörjningsstöd. 
 
Äldreomsorgen ska påbörja en provperiod med sensorer för att detektera 
aktivitet eller fall, implementering pågår men det är en del tekniska bitar 
där IT medverkar för att hitta lösningar. Sjuksköterskorna har precis 
påbörjat en provperiod med en app för att följa läkningen av svårläkta sår. 
För att kunna avgöra vad vi/våra brukare kan ha nytta av för digitala 
hjälpmedel behöver vi först få klart för oss vad som finns och vad som varit 
till nytta i andra kommuner. Det är svårt för cheferna att se ett behov av 
något de inte vet finns. 
 
Utifrån den bedömning som vi gjort behöver vi se över vilka möjligheter 
som finna att öka brukarnas livskvalitet med hjälp av digital teknik. 
 
Nämnden instämmer i att det i dagsläget inte finns styrande dokument, 
strategier eller planer för hur kommunen och verksamheterna inom stöd 
och omsorg ska bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete inom digitalisering. 
Det finns heller ingen organisation eller personer som arbetar med frågan. 
 
Första steget blir därför att ta kontakt med ett antal andra kommuner för 
att undersöka hur de arbetar med detta och vilka tekniska lösningar de har 
valt att använda för att dels underlätta arbetet för medarbetarna inom vård 
och omsorg men även att förbättra livskvaliteten för äldre och 
funktionshindrade. Efter det kommer en kontakt att tas med våra egna 
enheter för att få kunskap i vad man ute på enheterna ser ett behov av för 
att underlätta arbetet eller skapa mervärde för de personer som befinner 
sig i våra verksamheter på något sätt. 
 
Därefter kommer vi att göra en nulägesanalys över vilka behov vi ser, 
prioriteringar och åtgärder som krävs för att digitaliseringsarbetet ska 
kunna påbörjas. 
 
Förhoppningen är därefter att digitaliseringsarbetet ska ingå i det ordinarie 
verksamhetsarbetet och utvecklas till att fler får tillgång till digitala 
hjälpmedel och därmed ökad livskvalitet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Susanne Holmgren, 2022-02-09 
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Skickas till 
Kommunrevisorerna  
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Dnr 2022-00012 

§ 33 Verksamhetsberättelse 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagen verksamhetsberättelse 
2021 för socialnämnden samt överlämna den till kommunstyrelsen. 

Ärende 
Nämnden ska för varje år lämna en verksamhetsberättelse som ska 
innehålla en ekonomisk och verksamhetsmässig analys av vad som hänt 
under året. Verksamhetsberättelsen är i sin tur ett underlag för 
kommunens årsredovisning. 
 
Per sista december 2021 redovisar socialnämnden ett underskott på 13,9 
mkr. Under året har det fortsatt varit mycket merkostnader på grund av 
pandemin inom framförallt äldreomsorg och LSS/psykiatri. 
 
Övriga faktorer som påverkat resultatet är externa placeringar, beläggning 
på lägenheter inom äldreomsorg, nya beslut inom LSS/psykiatri, minskade 
intäkter från Migrationsverket.  
 
Socialnämnden uppfyller två av fem uppsatta nämndmål. Fortsatt har det 
varit pandemin som överskuggat det mesta inom verksamheterna vilket har 
resulterat i att arbetet med att fram nya samt följa upp målen har blivit 
eftersatt. 
 
Under året har det färdigställts investeringar av möbler, passersystem, 
luftrenare m.m. på 0,4 mkr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01, Sara Karlsson  
Verksamhetsberättelse 2021 Socialnämnden 
Verksamhetsberättelse 2021 Äldreomsorg 
Verksamhetsberättelse 2021 LSS/Psykiatri 
Verksamhetsberättelse 2021 Individ- och familjeomsorg 
Verksamhetsberättelse 2021 Arbetsmarknad och integration 
Verksamhetsberättelse 2021 Kvalitet, hälsa- och sjukvård 
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Skickas till 
Akten  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

12(19) 
Socialnämnden 
2022-03-17 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 5221 

§ 34 Information om prognos för Socialnämnden 
2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Sara Karlsson informerar om att nämnden preliminärt ser ut att gå mot ett 
negativt resultat om 12 miljoner kronor under 2022. Underskottet förväntas 
bli störst inom Individ- och familjeomsorgen men även LSS/psykiatri och 
Arbetsmarknad och integration går back. Nämndens övriga verksamheter 
ser dock ut att klara budgeten. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Sara Karlsson, Ekonom 
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Dnr 2019-00078 

§ 35 Information om nya äldreboendet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Susanne Holmgren visar de senaste ritningarna på det nya boendet och 
förklarar hur rummen kommer se ut och olika funktionaliteter. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Susanne Holmgren, Socialchef 
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§ 36 Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 
Susanne Holmgren informerar om bemanningen inom hemtjänstens 
nattpatrull med anledning av en tidigare händelse där patrullen blev 
försenad och information inte gick ut till brukare i tid. Det är inte 
ekonomiskt möjligt att utöka den permanenta bemanningen på natten, 
men man reviderar nu rutinerna så att informationen till brukarna går ut 
tidigare vid oförutsedda händelser samt att patrullen får bättre möjlighet 
att snabbare kalla ut extra personal vid behov.  
 
Susanne Holmgren informerar vidare om omställningen till nära vård inom 
regionen som innebär att många funktioner ska flyttas till primärvården, 
vilket berör både hälsocentralerna och den kommunala hälsovården.  
Tanken är även att de enskilda medborgarna ska ta ett större ansvar för sin 
egen hälsa. Inom Hofors kommun deltar just nu 5 chefer samt 
ordföringarna i socialnämnden och kommunstyrelsen i ett 
ledarskapsprogram för nära vård. Omställningen kommer att innebära 
många utmaningar, varav kostnadsfördelningen, bemanningen och 
kompetensförsörjningen mellan lokal och regional nivå är en av de största 
farhågorna.  
 
Angående kriget i Ukraina meddelar Susanne Holmgren att krisledningen 
ska ha ett möte i eftermiddag, torsdag 2022-03-17 där massflyktsdirektivet 
ska diskuteras. Kommunens integrationshandläggare på AMI har fått i 
uppdrag att samordna frivilliga i kommunen som vill hjälpa till och anvisar 
sedan dessa till lämpliga insatser.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Susanne Holmgren, socialchef 
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Dnr 2022-00002 

§ 37 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan föregående sammanträde 
den 2022-02-17:  
Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning  Dokumentid 
2022-
02-18 

Kommunstyrelsen Beslut om ekonomistyrningsregler 
2022 

5208 

2022-
02-23 

Integration Gävleborg Slutrapport Integration Gävleborg 
2.0, januari 2022 

5211 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-03-03 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2022-00001 

§ 38 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 17 februari 2022 har 
följande delegationsbeslut tagits: 
Datum Beskrivning  Dokumentid 
2022-03-01 Delegationsbeslut inom äldreomsorgen 

februari 2022 
5215 

2022-03-01 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt SoL februari 
2022 

5214 

2022-03-01 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt LSS februari 
2022 

5213 

2022-03-01 Delegationsbeslut inom Individ och 
Familjeomsorgen februari 2022 

5212 

2022-03-01 Delegationsbeslut Lex Sarah februari 2022 5217 
2022-03-14 Ordförandebeslut om tillfälligt 

serveringstillstånd, Epabaren 
5226 

2021-03-02 Protokoll från utskottet för individärenden 
(UFI) 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-03-08 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2018-00080 

§ 39 Val av representant till BRÅ 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att utse Tomas Fröjd (S) som socialnämndens 
representant i lokala brottsförebyggande rådet.  

Ärende 
Enligt det lokala brottsförebyggande rådets reglemente ska Socialnämnden 
och Barn- och utbildningsnämnden utser vardera 1 ledamot till rådet. I och 
med att Kenneth Axling (S), som hittills varit socialnämndens ledamot i BRÅ, 
har avsagt sig från samtliga uppdrag inom nämnden behöver en ny ledamot 
utses.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Jesper Öberg, sekreterare 

Beslutsförslag under mötet 
Petra Elfström (S) föreslår att Tomas Fröjd (S) utses som nämndens ledamot 
i lokala brottsförebyggande rådet.  

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
BRÅ  
Akten 
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Dnr 2021-00052 

§ 40 Ändring av sammanträdesdatumet i april 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ändra sitt kommande sammanträdesdatum från 
onsdag 20 april till tisdag 19 april, klockan 08:15. 

Skickas till 
Akten 
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