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 Socialnämnden  
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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

Ledamöter 

Kenneth Axling (S) Ordförande 

Arne Evertsson (L) 1:e vice ordförande 

Ziita Eriksson (M) 2:e vice ordförande 

Anette Björk (S) Ledamot 

Tomas Fröjd (S) Ledamot 
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Gry Sjöberg (HOP) Ledamot 

Charlie Ahlholm (SD) Ledamot 

 

Tjänstgörande ersättare Ersätter 

Ingrid Andersson (C) Irene Johnsson (C) 

 
 

Ersättare Kommentar 
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Marie Modén Enhetschef AMI § 87 
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Christian Rickardsson VD, HoforsHus § 90 

Pernilla Neuman IFO-chef § 92, 93, 94 

Torbjörn Nordström Alkoholhandläggare § 96 
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§ 84 Godkännande av dagordning 

   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående ändringar. 

Ärende 
Nytt ärende 5: Presentation av ny chef på Hesselgrenska 
Nytt ärende 6: Presentation av ny chef inom AMI 
Ärende 7: Information om avgifter inom LSS, utgår 
Nytt ärende nr 7: Information från kommunens dataskyddsombud 
Ändring av ärende nr 16 till: Ändring av Socialnämndens sammanträdesdagar 
Nytt ärende nr 9: Information om planer på byggnation av nytt äldreboende 
Nytt ärende nr 10: Information om hälsoträdgårdar och grön rehab 

 

Dnr  
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§ 85 Information från nämndens fackliga samverkansgrupp 

   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Redogörelse från nämndens fackliga samverkan. Facken har haft följande synpunkter till 
nämnden: 

- Kommunal och ledarna ställer sig frågande till att kontakt inte tagits med facken i 
samband med tillsättning av chef för arbetsmarknadsenheten. 

- Tjänstemän på individ- och familjeomsorg undrar när ny chef kommer att tillsättas. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från facklig samverkan, 2019-08-19 

Dnr 2019/4 
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§ 86 Presentation av ny chef på Hesselgrenska 

   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Anna Skogsberg, ny enhetschef på Hesselgrenska presenterar sig. 
 

Dnr  
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§ 87 Presentation av kommunens nya AMI-chef 

   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
Kommunens nya chef för arbetsmarknadsenheten och ekonomisk bistånd, Marie Modén 
presenterar sig inför nämnden. 
 

Dnr  
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§ 88 Information från kommunens dataskyddsombud 

   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.  
att uppdra till socialchefen att säkerställa att rutinerna anpassas efter kraven för hälso-och 
sjukvården. 

Ärende 
Hofors kommuns dataskyddsombud Anu Sundin informerar om det pågående arbetet med 
att implementera GDPR och att stärka dataskyddsorganisationen i kommunen. 
Återrapportera på oktobermötet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av Anu Sundin, Hofors kommuns dataskyddsombud 

Dnr 2019/1002 
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§ 89 Yttrande angående motion om broddar 

   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förslag till yttrande gällande motion om gratis broddar 
och att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 

Ärende 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att erbjuda alla Hoforsbor över 65 år 
gratis broddar. 

Förslag till yttrande 
Socialnämnden anser att det är ett bra förslag som kan minska risken för fallskador. Det 
kan också innebära att fler äldre vågar promenera mera under den halkiga årstiden. 
 
Det som talar emot är kostnaderna för inköp av broddar. I Hofors bor knappt 2000 perso-
ner som fyllt 65 år och att erbjuda alla dessa broddar skulle medföra en kostnad om ca 
2000 * 200 kronor = 400 000 kronor. Livslängden på ett par broddar är ca 3-5 år så erbju-
dandet skulle behöva gå ut vart tredje till femte år.  
 
Det är en kostnad som ej ryms inom budgeten och därför bör motionen avslås i sin helhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Susanne Holmgren, 2019-06-25 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 

Dnr 2019/26 
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§ 90 Information om planer på byggnation av nytt äldrebo-
ende 

   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
HoforsHus VD informerar om planerna på byggnation av nytt äldreboende i kommunen. 
Finns två detaljplaner att ta ställning till, dels Hesselgrenska dels Västerhöjden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av Christian Rickardsson, VD HoforsHus 

Dnr  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 
(19) 

 Socialnämnden  

 2019-08-26  
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§ 91 Information om hälsoträdgårdar och grön rehab 

   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Stefan Hallström informerar om arbetet med projektet GrönRehab i Hofors. Förstudien är 
upplagd i fyra konkreta steg, vilket ger underlag till det fortsatta arbetet. 

- Utveckling av kunskapsplattform 
- Lägesgenomgång, utveckling av relationer/samverkan och forskningskopplingar. 
- Slutsatser, informationsspridning och återkoppling. 
- Slutligt resultat och förslag. 

Förstudien beräknas vara klar i oktober 2019. 

Beslutsunderlag 
Muntlig framställning av Stefan Hallström, konsult 

Dnr  
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§ 92 Genomlysning av biståndsenheten 

   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Socialnämnden har beställt en genomlysning av beslut tagna inom biståndsenheten. Per-
nilla Neuman informerar om slutsatserna och hur arbetet med att implementera vissa av 
rekommendationerna fortskrider. Kommer att återkomma med slutsats och handlingsplan. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av Pernilla Neuman, IFO-chef 

Dnr  
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§ 93 Information om hur många ensamkommande som är pla-
cerade 

   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Ärende 
IFO-chef Pernilla Neuman informerar om att det finns 10 st placerade ungdomar.  

- Egna familjehem (IFO): 2 st.  
- Nätverksplacerade: 2 st.  
- Stödboende: 3 st. 
- HVB 1 st. 
- Konsulentlett familjehem: 2 st. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av Pernilla Neuman, IFO-chef 

Dnr  
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§ 94 Granskning av socialnämndens kontroll av tillstånd för 
konsulentverksamhet 

   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.  
Återremitterar ärendet till socialchef Susanne Holmgren för formulering av nytt svar till 
IVO. 

Ärende 
Meddelande från IVO och socialnämndens svar i ärendet redovisas för nämnden i enlighet 
med rutin för redovisning av ärenden i nämnd. 
 
IFO-chef Pernilla Neuman informerar om att IVO har svarat, men det framkom nu på detta 
möte, att den personen inte har delegation till detta, så svaret bör skrivas om utförligare 
och av rätt person.  
 
Dessa företag ingår i det ramavtal som Hofors kommun är med i: 

- Svenska Familjehem AB, 556893-8988 
- Landa Familjevård AB, 556755-6302 
- Brizard Behandlingslkonsult AB, 556721-5800 

Beslutsunderlag 
Begäran om information från IVO, granskning av konsulentverksamhet 
Socialnämndens svar till IVO 
Muntlig presentation av Pernilla Neuman, IFO-chef 

Dnr 2019/36 
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§ 95 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2019 

   

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2019-08-04 
Rapport – ej verkställda beslut kvartal 2 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 

Dnr 2019/29 
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§ 97 Ändring av socialnämndens sammanträdesdagar 

   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att  

- Att flytta datum för sammanträdet den 24 oktober till den 21 oktober kl. 08:15 
- Att flytta tidpunkt för sammanträdet den 18 december till kl. 13:00 

Ärende 
Presidiet har föreslagit ändring av datum och tidpunkt för socialnämndens sammanträden. 

Förslag under sammanträdet 
Ordförande Kenneth Axling (S) yrkar:  

- Att flytta datum för sammanträdet den 24 oktober till den 21 oktober kl. 08:15 
- Att flytta tidpunkt för sammanträdet den 18 december till kl. 13:00 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med föreslaget yrkande. 
 
Synpunkt: Vill lägga mötet i december på en förmiddag ist, så ordförande tar med det till 
presidiet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2019-08-15 

Expedieras 
Revisorer 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 

Dnr 2018/106 
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§ 98 Rapporter 

   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 

Ärende 
Marie Modén, AMI-chef, informerar om feriearbete för kommunens ungdomar sommaren 
2019, uppdrag; 30 feriejobb att fördela, dessa platser lottades ut samt intervjuades om 
intresseområden. Budgeten höll inte, och det ses över till nästa år. 
 
Anders Holmkvist, säkerhetschef, informerar om Orion, Mira och Hantverkan gällande 
brandskyddsregler. Dessa behovsprövade särskilda boenden uppfyller inte de krav som 
finns. Det kommer att tas fram en handlingsplan på hur Hofors kommun ska gå till väga 
med att kunna följa upp dessa krav. 
 
Pernilla Neuman informerar om ett enskilt ärende. 
 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter 

Dnr  
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§ 99 Rapportering av meddelanden 

   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan föregående nämndsammanträde 2019-06-
13: 
 
Löpnr Ärende Avsändare 

254/2019 KF 2019-06-11 § 59 Utredning om inrät-

tande av föreningsutskott 

Kommunfullmäktige 

264/2019 GDPR-granskning av behörighetsstyrning i 

Treserva 

Dataskyddsombud 

284/2019 Rapport om färdtjänstens och riksfärd-

tjänstens utveckling 

Region Gävleborg 

Sedan kallelsen skickades ut har följande meddelanden inkommit: 

291/2019 Begäran om komplettering Inspektionen för vård och 

omsorg 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2019-08-14 

Dnr 2019/1002 
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§ 100 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 2019-06-13 har följande delegat-
ionsbeslut tagits: 
 

Löpnr Delegationsbeslut 

Hos IFO Utskott för individärenden, protokoll, 2019-06-14 

Hos IFO Utskott för individärenden, protokoll, 2019-06-26 

Hos IFO Utskott för individärenden, protokoll, 2019-07-17 

Hos IFO Utskott för individärenden, protokoll, 2019-08-07 

281/2019 Lista över beslut inom äldreomsorg, maj – juli 2019 

282/2019 Lista över beslut (bistånd) inom funktionsnedsättning/socialtjänstlag, maj – 

aug 2019  

283/2019 Lista över beslut (bistånd) inom funktionsnedsättning/LSS, maj – aug 2019 

287/2019 Lista över beslut inom IFO maj – aug 2019 

Sedan kallelsen skickades ut har följande delegationsbeslut fattats: 

 Ordförandebeslut om tillfälligt alkoholtillstånd – Firma Robin Glimmerbeck 

 Ordförandebeslut om stadigvarande alkoholtillstånd – Bolag Zurab Gryta 

AB 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2019-08-14 

Dnr 2019/1001 


