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Sekreterare   
 Jesper Öberg 

Ordförande   
 Tomas Fröjd 

Justerare   
 Carina Halfvars 
 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-10-05 
Justerade paragrafer §§ 100-110 
Datum då anslaget sätts upp 2022-10-11 
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 Jesper Öberg, sekreterare 
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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  
Berny Eriksson (S)  
Carina Halfvars (V)  
Charlie Ahlholm (SD)  
 
 
Tjänstgörande ersättare Ersätter Kommentar 
Kerstin Åkerberg (S) Petra Elfström (S)  
Ingrid Andersson (C) Irene Johnsson (C)  
Sanna Stenberg (HOP) Gry Sjöberg (HOP)  
 
 
Ersättare Kommentar 
Esko Töllinoja (L)*  
Sheila Alverbäck (KD)  
Erik Lundkvist (S)  
*Närvarar via länk 
 
Övriga Kommentar 
Susanne Holmgren, socialchef  
Sara Karlsson, ekonom  
Jesper Öberg, sekreterare  
Heidi Bolstad, områdeschef IFO § 102 
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Dnr P24  

§ 100 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående 
ändringar. 

Ärende 
Punkt 5, Läget i verksamheterna utgår.  
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Dnr 2022-00004  

§ 101 Information från nämndens fackliga 
samverkan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Samverkan har genomförts med företrädare för fackliga organisationer. 

Beslutsunderlag 
SN samverkansprotokoll 2022-09-26 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 5470  

§ 102 Information om samspelet mellan IFO och 
AMI 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Heidi Bolstad berättar om hur Individ- och familjeomsorgen (IFO) och 
Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) har påbörjat ett tätare 
samarbete för att skicka över personer med försörjningsstöd till AMI. 
Ambitionen är att få fler personer i sysselsättning genom AMIs olika projekt 
och därigenom främja övergången till arbetsmarknaden. Verksamheterna 
träffas en gång i veckan och diskuterar vilka individer som kan ges en 
sysselsättning och i dagsläget ser 23 individer som idag har försörjningsstöd 
ut att kunna få en plats under oktober och november.  
 
Inom nätverket TRISAM, där bland annat IFO, AMI, hälsocentralen, 
Arbetsförmedlingen och försäkringskassan finns representerade, tar man 
också upp personer med sjukskrivningar och diskuterar olika lösningar för 
hur dessa kan komma närmare samhället och bryta isoleringen. Det krävs 
samtycke från personerna för att deras situation tas upp i TRISAM och de är 
också välkomna att delta under mötena men det är tyvärr svårt att 
motivera många till att delta.  
 
I övrigt fortskrider arbetet med att införa tjänsten Bitoreq för digitala 
ansökningar till försörjningsstöd inom IFO. Det har varit en del tekniska 
detaljer som har krävt viss anpassning och problemlösning, så företaget har 
senarelagt det slutgiltiga införandet till januari 2023.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Hedi Bolstad, områdeschef IFO 
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Dnr 2022-00050  

§ 103 Delårsrapport 2022 

Beslut 
Att godkänna socialnämndens delårsrapport 2022 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 budgetramarna och i annat fall vara en signal 
för att vidta åtgärder. 
 
Efter augusti månad ska nämnderna redovisa prognostiserat ekonomiskt 
resultat för året, en analys av eventuella avvikelser samt förslag på åtgärder 
som föranleds av uppföljningen. Utöver detta ska måluppfyllelsen 
avrapporteras. 
 
Efter augusti månad redovisar socialnämnden ett underskott på 21,7 mnkr. 
Vid årets lut är prognosen i dagsläget ett underskott på 24 mnkr. Största 
orsakerna till det prognostiserade underskottet är höga kostnader för 
placeringar, personalkostnader, ökade utbetalningar för ekonomiskt bistånd 
samt nya beslut inom LSS/psykiatri som inte är budgeterade. Uppkomna 
kostnader på grund av covid-19 har påverkat årets resultat och då 
framförallt kostnaderna för kohortvård.  
 
Arbete mot de uppsatta målen pågår och i dagsläget anses två av fem mål 
vara uppfyllda.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-21, Sara Karlsson 
Delårsrapport 2022 Socialnämnden 
Delårsrapport 2022 Äldreomsorg 
Delårsrapport 2022 LSS/Psykiatri 
Delårsrapport 2022 Individ- och familjeomsorg 
Delårsrapport 2022 Arbetsmarknad och integration  
Delårsrapport 2022 Kvalitet, hälso- och sjukvård 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2022-00047  

§ 104 Revidering av delegationsordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta de föreslagna revideringarna i nämndens 
delegationsordning med ändringen att punkt 10.7b i delegationsordningen 
ska ha följande lydelse: Överväga om att ansöka om flyttningsförbud enligt 
24 § LVU vid prövning om upphörande av vård enligt SoL av barn under 18 
år. 

Ärende 
Nämndens delegationsordning är ett levande styrdokument som ständigt 
behöver revideras för att överensstämma med gällande lagstiftning och 
verksamheternas förutsättningar. Den aktuella revideringen följer av 
ändringar inom socialtjänstlagen (SoL) samt lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), efter regeringens proposition 
”Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat” (2021/22:178). 
 
Sammanfattningsvis innebär lagändringarna följande skyldigheter för 
socialnämnden:  

• Vård enligt 2 § LVU får inte upphöra förrän omständigheterna har 
förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. 

• Obligatoriskt att överväga flyttningsförbud vid upphörande av vård 
av barn i familjehem. 

• Obligatoriskt att följa upp barnets situation när tvångsvården 
upphör. 

• Övervägande av vårdnadsöverflytt efter två år i samma familjehem. 
• Uppmaning till drogtest av vårdnadshavare eller förälder inför 

umgänge vid vård med stöd av 2 § LVU. 
• Uppmaning till drogtest av vårdnadshavare inför prövning av om 

vård med stöd av 2 § LVU ska upphöra. 
 
Utifrån detta har ett förslag till revidering av delegationsordningen tagits 
fram och återfinns i punkterna 10.7b, 10.7c, 14.9 a, 14.9 b, 14.13 a, 14.27 a 
samt 14.27 b. Utöver dessa ändringar har hänvisningarna till nämndens 
beslut om förordnanden i vissa beslut enligt LVU och LVM (så kallad 
kompletterande beslutsrätt) uppdaterats så att inga personnamn på 
enskillda ledamöter förekommer i delegationsordningen.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-10-03 
Förslag till revidering av delegationsordning 

Beslutsförslag under mötet 
Sanna Stenberg (HOP) föreslår Socialnämnden besluta att anta de 
föreslagna revideringarna i nämndens delegationsordning med ändringen 
att punkt 10.7b i delegationsordningen ska ha följande lydelse: Överväga 
om att ansöka om flyttningsförbud enligt 24 § LVU vid prövning om 
upphörande av vård enligt SoL av barn under 18 år. 

Skickas till 
IFO 
Akten  
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Dnr 2019-00003  

§ 105 Förordnanden i ärenden enligt LVU och LVM 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att  

• upphäva Remzija Kolasinac (S) förordnade rätt att i brådskande fall 
fatta beslut enligt 6 §, 11 § 1 och 2 st., 27 §, 43 § 2 p. LVU samt 13 § 
LVM. 

• vid sidan om ordförande Tomas Fröjd (S) förordna Arne Evertsson 
(L), Ziita Eriksson (M) och Carina Halfvars (V) rätt att i brådskande 
fall, enligt 6 a § LVU, fatta beslut om omedelbart omhändertagande 
när barn saknar hemvist i Sverige. 

Ärende 
Inom individ- och familjeomsorgen uppstår ibland situationer där det finns 
behov av att snabbt kunna fatta beslut. Dessa situationer har bedömts vara 
av sådan natur att delegering inte är tillåten. Nämndens ordförande har här 
istället en enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) direkt angiven rätt att 
fatta beslut, s.k. kompletterande beslutanderätt. Nämnden har även 
möjlighet att förordna annan ledamot rätten att fatta sådana beslut. Ett 
sådant förordnande får inte, som vid delegation, endast ange att den som 
innehar viss befattning i nämnden är behörig att fatta ett sådant beslut, 
utan måste ange en namngiven person. Den som är förordnad beslutar ”vid 
sidan om” nämnden. 
 
I enlighet med detta har socialnämnden under mandatperioden 2019-2022 
förordnat rätten att fatta beslut i vissa ärenden enligt LVU och LVM till 
ledamöterna Arne Evertsson (L) och Ziita Eriksson (M), Carina Halfvars (V) 
samt Remzija Kolasinac (S). Då Remzija Kolasinac (S) inte längre är ledamot i 
nämnden ska dennes förordnanden också upphävas.  
 
Utöver detta föreslår förvaltningen att nämnden förordnar rätten att i 
brådskande fall fatta beslut enligt 6 a § LVU om omedelbart 
omhändertagande när barn saknar hemvist i Sverige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-10-03 
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Skickas till 
IFO 
Akten  
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Dnr 2022-00051  

§ 106 Sammanträdesdagar 2023 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastslå sammanträdesdagar för 2023.  

Ärende 
Förslag till sammanträdesdagar för Socialnämnden 2022 har arbetats fram 
av kansliet i samråd med nämndens presidium, ekonomifunktionen samt 
ordföringarna i Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige.  
 
Tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Sep Okt Nov  Dec 
8:15 26 16 16 13 25 21 7 5 16 14 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-09-29 

Skickas till 
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Barn- och utbildningsnämnden  
Akten   
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Dnr P26  

§ 107 Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för rapporteringen. 

Ärende 
Tomas Fröjd (S) berättar att han har varit på en konferens i Stockholm om 
minoritetsfrågor inom hälsa, vård och omsorg. Sammantaget finns stora 
brister i landet men att Hofors kommun ligger i framkant med arbetet, 
exempelvis genom att det finns finskspråkig personal inom äldreomsorgen 
upp. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Tomas Fröjd (S) 
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Dnr 2022-00003  

§ 108 Redovisning av ej verkställda beslut, period 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 Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Om IVO bedömer 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 
exempelvis gälla att en kontaktperson slutat och någon ny kontaktperson 
inte har kunnat rekryteras inom tre månader från dagenför avbrottet. 
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 revisorerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2022-09-30 
Rapport – Ej verkställda beslut 2022, period 3 
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Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 
Akten  
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Dnr 2022-00002  

§ 109 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan sammanträdet 2022-09-14:  
Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning  Dokumentid 
2022-
09-13 

IVO Beslut från IVO ang. Lyran 5455 

2022-
06-16 

Länsförsäkringar Länsförsäkringar skadenummer 08-
4582-21 0LJ slutreglering 

5459 

2022-
06-14 

Hanna Lundman Åtgärder/handlingsplan utifrån 
IVO:s beslut 

5462 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-09-29 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2022-00001  

§ 110 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 sammanträde den 14 september 2022 har följande 
delegationsbeslut tagits: 
Datum Beskrivning  Dokumentid 
2022-09-29 Delegationsbeslut inom Individ och 

familjeomsorgen sep. 2022 
5488 

2022-09-26 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt LSS september 
2022 

5491 

2022-09-26 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt SOL september 
2022 

5490 

2022-09-26 Delegationsbeslut inom äldreomsorgen 
september 2022 

5489 

2022-10-04 Anmälan av delegationsbeslut Lex Sarah 
september-22 

5500 

2022-09-28 Protokoll från utskottet för individärenden 
(UFI) 

 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-09-29 
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Skickas till 
Akten  
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