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Ledamöter Kommentar 
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Ramón Pérez Cortés, enhetschef Hesselgrenska § 96 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

3(27) 
Socialnämnden 
2022-09-14 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Ärendelista 
§ 82 Godkännande av dagordning .................................................................................... 4 
§ 83 Information om framtida ledningsorganisation för socialnämnden ......................... 5 
§ 84 Information från nämndens fackliga samverkan ...................................................... 6 
§ 85 Information om nämndens ekonomi ........................................................................ 7 
§ 86 Budget 2023, plan 2024-2025 ................................................................................... 8 
§ 87 (sekretess) ................................................................................................................. 9 
§ 88 (sekretess) ............................................................................................................... 11 
§ 89 (sekretess) ............................................................................................................... 13 
§ 90 Revidering av delegationsordning ........................................................................... 15 
§ 91 Revidering av vägledningsdokument för äldreomsorgens 
biståndsbedömning enligt SoL ........................................................................................ 17 
§ 92 Yttrande över förslag till minoritetspolitiskt program för Hofors Kommun ........... 18 
§ 93 Yttrande gällande förslag till välfärdsstrategi Gävleborg ........................................ 19 
§ 94 Nya äldreboendet .................................................................................................... 20 
§ 95 Information om höjning av minimibelopp och bostadstillägg för pensionärer ...... 21 
§ 96 Uppföljning av verksamheternas personalkostnader för 2022 .............................. 22 
§ 97 Rapporter................................................................................................................. 23 
§ 98 Rapportering av delegationsbeslut ......................................................................... 24 
§ 99 Rapportering av meddelanden ................................................................................ 26 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

4(27) 
Socialnämnden 
2022-09-14 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr P24  

§ 82 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående 
ändringar 

Ärende 
Punkt 6. Läget i verksamheterna utgår. 
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Dnr 5425  

§ 83 Information om framtida ledningsorganisation 
för socialnämnden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Nämnden informeras om den planerade omorganisationen inom 
socialnämndens ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Petra Lindstedt, Kommunchef 
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Dnr 2022-00004  

§ 84 Information från nämndens fackliga samverkan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Samverkan har genomförts med företrädare för fackliga organisationer. 

Beslutsunderlag 
SN samverkansprotokoll 2022-09-05 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 5435  

§ 85 Information om nämndens ekonomi 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Sara Karlsson presenterar det rådande ekonomiska läget för 
verksamheterna samt prognosen för nämndens resultat 2022 vilket just nu 
ser ut att bli ett underskott på - 24 miljoner kr. De största underskotten 
återfinns i personalkostnader som exempelvis sjuklöner och övertid. En 
annan orsak är att behovet av ekonomiskt bistånd har ökat och väntas 
fortsätta öka under vintern. Likaså bidrar dyra placeringar enligt LSS, LVU 
och LVM till att budgetenen inte kan hållas. Verksamheterna arbetar för att 
ta fram rimliga sparåtgärder. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Sara Karlsson, ekonom 
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Dnr 2022-00046  

§ 86 Budget 2023, plan 2024-2025 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att 

• Fastställa verksamhetsplan 2023, plan 2024-2025 inklusive 
nämndmål för 2023 

• Fastställa budget 2023, plan 2024-2025 

Ärende 
Kommunfullmäktige har fastslagit de ekonomiska ramarna för budgetåret 
2023. Socialnämnden blev till en början tilldelad en ram på 283,4 mnkr. som 
är en ökning på 7,3 mnkr. jämfört med 2022 års budget. I ökningen ingår 
det kompensation för löneökningar på 2 % samt prisökningar med 2 %.  
Utöver detta beslutades det att fördela ytterligare 1 mnkr. till 
socialnämnden. Den ekonomiska ramen för 2023 uppgår därmed till 284,4 
mnkr.  
 
Socialnämndens budget är lagd på den ram som man blivit tilldelad från 
kommunfullmäktige. För att nå ramen har det tagits beslut om flertalet 
besparingar inom nämndens alla verksamheter.  
 
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska respektive nämnd lämna 
förslag till budget, verksamhetsplan och nämndmål. I verksamhetsplanen 
redovisas hur budgeten är lagd per verksamhet, nämndmål för 2023 samt 
investeringsäskanden. Inför 2023 är nämndmålen oförändrade. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Sara Karlsson 2022-09-06 
Verksamhetsplan och budget 2023, plan 2024-2025 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Dnr 2022-00047  

§ 90 Revidering av delegationsordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta de föreslagna revideringarna i nämndens 
delegationsordning. 

Ärende 
Nämndens delegationsordning är ett levande styrdokument som ständigt 
behöver revideras för att överensstämma med gällande lagstiftning och 
verksamheternas förutsättningar. Denna revidering innefattar 
nedanstående ändringar, som även markerats med röd text i den 
reviderade delegationsordningen.  
 
Ny organisation och nya arbetstitlar på IFO 
Efter den senaste omorganiseringen av Individ- och Familjeomsorgen 
behöver ett antal befattningar ändras, vilket berör flera avsnitt av 
delegationsordningen.  

• Befattningen enhetschef har delats i två, en för vuxenenheten och 
en för barn- och familjeenheten.  

• Den tidigare befattningen biträdande enhetschef ersätts av 
teamledare.  

• Ändringar i delegationen för respektive enhetschef och teamledare 
framgår av det bifogade revideringsförslaget. 

 
Ändrad delegation inom vård och stöd enligt LSS  
Kostnaderna för assistanstimmar enligt LSS har ökat mycket och 
ledningsgruppen föreslår att socialnämndens utskott för individärenden ges 
en mer aktiv roll i beslutsfattandet i dessa frågor för att få bättre koll på 
kostnaderna.  
 
Således föreslås följande förändring i delegationsordningen: 

• Delegationen för punkt 21.1 i delegationsordningen, Beslut i fråga 
om insats i form av biträde av personlig assistent eller ekonomiskt 
stöd för sådant biträde, enl. 9 § 2 p LSS, flyttas från 
Biståndshandläggare till Utskott. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-08-31 
Delegationsordning SN - förslag till revidering per 2021-09-14 

Reservation/protokollsanteckning 
Gry Sjöberg (HOP) vill ha fört till protokollet att beslutsrätter enligt den nya 
lagstiftningen gällande Lex-Lilla hjärtat ska beredas av förvaltningen för att 
kunna införas i delegationsordningen på nämndens nästa sammanträde i 
oktober. 

Skickas till 
IFO 
Akten  
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Dnr 2022-00048  

§ 91 Revidering av vägledningsdokument för 
äldreomsorgens biståndsbedömning enligt SoL 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastställa förslag till revidering av 
styrdokumentet Vägledning för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. 

Ärende 
Vägledningsdokumentet har kompletterats med riktlinjer gällande 
förenklad handläggning av bistånd i form av trygghetstelefon. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Heidi Bolstad, 2022-09-06         
Förslag till reviderat vägledningsdokument för äldreomsorgens 
biståndsbedömning enligt SoL 

Skickas till 
IFO 
Akten  
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Dnr 2022-00037  

§ 92 Yttrande över förslag till minoritetspolitiskt 
program för Hofors Kommun 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det 
till kommunstyrelsen. 

Ärende 
Kommunens minoritetspolitiska program slår fast kommunens vision för det 
kommunövergripande arbetet med minoriteters rättigheter. Syftet är att 
tydliggöra kommunens ansvar och förhållningssätt gällande 
minoritetsfrågor samt möjliggöra för ett mer strategiskt och långsiktigt 
arbete. Programmet ska revideras inför varje ny mandatperiod och 
kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över förslaget. 
Yttrande 
Socialnämnden har arbetat aktivt med de minoritetspolitiska frågorna på 
många vis under mandatperioden, bl.a. genom att premiera kunskaper i det 
finska språket bland personal och ge de boende möjlighet till omsorg på 
finska i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Vad gäller föreliggande förslag till minoritetspolitiskt program anser 
nämnden att det innehåller tydliga visioner för kommunens arbete och har 
inget i övrigt att erinra. Nämnden förespråkar att kommunfullmäktige antar 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
KS 2022-06-14, § 63 Minoritetspolitiskt program 
Förslag revidering av minoritetspolitiskt program  
Minoritetspolitiskt program 2019-2022 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
Akten  
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Dnr 2022-00044  

§ 93 Yttrande gällande förslag till välfärdsstrategi 
Gävleborg 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det 
till kommunstyrelsen. 

Ärende 
Länsledningen har på uppdrag av Nätverk Välfärd tagit fram en 
Välfärdsstrategi för samverkan mellan Region Gävleborg och länets 
kommuner inom välfärdsområdet. Hofors kommun har nu fått det färdiga 
förslaget skickat till sig för godkännande i kommunfullmäktige. Inför detta 
har kommunstyrelsen begärt socialnämndens yttrande i frågan. 
Yttrande 
Socialnämnden har fått löpande information om arbetet med 
välfärdsstrategin, ser positivt på det framtagna förslaget och förespråkar att 
kommunfullmäktige antar det. 

Beslutsunderlag 
Välfärdsstrategi 220303 slutversion 
Välfärdsstrategin, Nätverk Välfärd 2022-05-12 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
Akten  
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Dnr 2019-00078  

§ 94 Nya äldreboendet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Nämnden informeras om processen kring det nya äldreboendet och hur den 
framtida planeringen ser ut.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Cissi Hedwall, äldreomsorgschef och Susanne 
Holmgren, socialchef. 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 5426  

§ 95 Information om höjning av minimibelopp och 
bostadstillägg för pensionärer 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Riksdagen har från och med augusti 2022 infört en höjning av 
bostadstillägget till pensionärer samt minimibeloppen för insatser enligt 
socialtjänstlagen, där båda höjningarna omfattar 300 kr för ensamstående 
och 150 för gifta/sammanboende. 
 
Nämnden informeras om de nya höjningarna och hur detta påverkar 
kommunen. Information om vad höjningen innebär har också skickats ut till 
de personer som har ett biståndsbeslut.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Jeanette Jansson, avgiftshandläggare 
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Dnr 2022-00035  

§ 96 Uppföljning av verksamheternas 
personalkostnader för 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Hesselgrenska har haft stora kostnader kopplade till sjuklöner och övertid 
och nämnden har kallat enhetscheferna för att förklara situationen. 
Nämnden informeras om orsakerna till de höga kostnaderna, hur 
avdelningarnas arbetssätt ska förändras och vilka lämpliga åtgärder som är 
planerade för att komma tillrätta med problemen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marie Bergquist, Ramón Pérez Cortés, enhetschef 
Hesselgrenska 

Skickas till 
Akten  
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Dnr P26  

§ 97 Rapporter 

Beslut 
Inga rapporter. 
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Dnr 2022-00001  

§ 98 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 16 juni 2022 har följande 
delegationsbeslut tagits:  
Datum Beskrivning  Dokumentid 
2022-09-06 Delegationsbeslut inom Individ och 

familjeomsorgen juni-augusti 2022 
5438 

2022-09-01 Anmälan av delegationsbeslut Lex Sarah 
augusti-22 

5443 

2022-09-01 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt SoL juni-juli 2022 

5441 

2022-09-01 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt LSS juni-juli 2022 

5440 

2022-09-01 Delegationsbeslut inom äldreomsorgen juni-
augusti 2022 

5439 

2022-08-31 Ordförandebeslut tillfälligt 
serveringstillstånd, Lokala mejeriet - Café 
Haga 

5444 

2022-08-15 Anmälan av delegationsbeslut Lex Sarah juli-
22 

5442 

2022-07-06 Protokoll från utskottet för individärenden 
(UFI)  
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Datum Beskrivning  Dokumentid 
2022-08-17 Protokoll från utskottet för individärenden 

(UFI)  

2022-09-07 Protokoll från utskottet för individärenden 
(UFI)  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-09-06 

Skickas till 
Akten  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

26(27) 
Socialnämnden 
2022-09-14 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2022-00002  

§ 99 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan sammanträdet 2022-06-16:  
Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning  Dokumentid 
2022-
08-31 

Kammarkollegiet Beslut om statligt bidrag för 
ekonomi i balans 

5429 

2022-
08-29 

Kommunfullmäktige KF 2022-08-23 § 65 
Avsägelse/fyllnadsval 

5423 

2022-
08-10 

Konsument 
Gästrikland 

Halvårsrapport Konsument 
Gästrikland 2022 

5420 

2022-
07-04 

Pernilla Neuman Avflyttningsbekräftelse 
Centralgatan 19 fd Bingolokalen 

5415 

2022-
06-29 

Delegationen för unga 
och nyanlända till 
arbete 

Beslut om statsbidrag (2022:1) för 
utarbetande av ny 
överenskommelse om samverkan 

5416 

2022-
06-17 

Socialstyrelsen Utbetalning för Utvecklingsmedel 
för arbete mot våld i nära relationer 
till kommuner 2022 - 
påfyllnadsmedel 22931/2022 

5379 

2022-
06-13 

Kommunfullmäktige KF 2022-06-07  § 56 Reviderat 
arvodesreglemente för 
mandatperioden 2023-2026 

5378 

2022-
06-13 

Kommunfullmäktige KF 2022-06-07 § 55 Budget 2023 
och plan 2024-2025, Hofors 
kommun 

5377 

2022-
06-13 

Kommunfullmäktige KF 2022-06-07 § 51 Beviljande av 
ansvarsfrihet 

5376 

2022-
06-13 

Kommunfullmäktige KF 2022-06-07 § 49 
Avsägelse/fyllnadsval 

5375 

2022-
06-13 

Länsstyrelsen 
Jönköping 

Beslut avseende ansökan om § 37a-
medel 

5371 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-09-06 

Skickas till 
Akten  
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