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Dnr  

§ 109 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen.  
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Dnr 2021-00008 

§ 113 Facklig samverkan 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Samverkan har genomförts med företrädare för fackliga organisationer.  

Beslutsunderlag 
Socialnämndens samverkansprotokoll 2021-11-08 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 4999 

§ 114 Information från Konsument Gästrikland 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Sara Stenqvist beskriver samarbetet med en gemensam 
konsumentvägledning, Konsument Gästrikland, som delas av 5 kommuner: 
Hofors, Ockelbo, Älvkarleby, Sandviken samt Gävle. Medlemskommunerna 
skiljer sig mycket i storlek men är likvärdiga i avtalet, medan finansieringen 
fördelas mellan kommunerna baserat på deras storlek sett till 
innevånarantal. 
 
Konsument Gästrikland startade 2007 med 4,5 tjänster. Dessa utvidgades i 
omgångar under 2015 samt 2017 och idag består organisationen av 7 
tjänster inklusive en operativ chef. De huvudsakliga tjänsterna som erbjuds 
är konsumentvägledning, förebyggande arbete samt budget- och 
skuldrådgivning, varav den sistnämnda är den lagstadgade uppgiften som 
alla kommuner ska tillhandahålla. Alla dessa områden kräver specifikt 
kvalificerad kompetens, men de överlappar också varandra inom många 
områden. 
 
I Gävle har man drop-in för konsumentvägledningen och det är också i 
Gävle som man har flest klienter. Annars är det många som ringer in för att 
få hjälp. De vanligaste klagomålen rör begagnade bilar och hantverkare, 
men även husgeråd, mobiltelefoni etc. Inom budget- och skuldrådgivningen 
har antalet klienter ökat mycket senaste åren och då främst inom unga 
vuxna. Många i den gruppen söker skuldsanering, dock ofta på felaktiga 
grunder och får därför avslag i många fall. För budget- och skuldrådgivning 
har man dessutom i dagsläget en kötid på 10 veckor, vilket är besvärande. 
Verksamheten upplever också att det som upplevs som akut från 
klienternas sida ofta skiljer sig från Konsument Gästriklands bedömning. 
 
Ett annat bekymmer är att relativt få medborgare känner till att Konsument 
Gästrikland finns och mer informationsinsatser krävs, framför allt i de 
mindre kommunerna. Man ska också försöka komma ut på plats i 
kommunerna mer så att innevånarna lättare kan få hjälp. 
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Beslutsunderlag 
Muntlig information från Sara Stenqvist, enhetschef konsument 
Gästrikland. 
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§ 115 Läget i verksamheterna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Läget kring Covid-19 i kommunen är lugnt just nu. Verksamheterna skulle 
dock önska att man hade laglig rätt att hindra personal som inte är 
vaccinerade från att träffa brukare, men detta saknar lagstöd i dagsläget. 
Förändringar i lagtexten är dock troligtvis på gång på riksdagsnivå. 
 
I övrigt så diskuterar man risken med att tillgången på vikarier minskar nu 
när heltid som norm införts inom äldreomsorgen. Det kan framför allt bli 
svårare att få tag i sommarvikarier.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Susanne Holmgren, socialchef 
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Dnr 2021-00041 

§ 116 Besvarande av medborgarförslag om 
äldreboende i Hagaskolan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Ärende 
Ett medborgarförslag om att göra om Hagaskolan till äldreboende har 
inkommit där förslagsställaren framför att man på det sättet kan bevara 
den gamla skolbyggnaden och att discgolfbanan får vara intakt. 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 juni 2021 att överlämna ärendet till 
Socialnämnden för besvarande.  
 
Innan beslutet att bygga ett helt nytt äldreboende togs gjordes en översyn 
av de befintliga lokalerna i kommunen och bedömningen gjordes då att inga 
lokaler var lämpliga för att göras om till äldreboende. Eftersom kommunen 
nu är i planeringsfasen av att bygga ett nytt äldreboende är det inte heller 
aktuellt att flytta några av de befintliga boendena till andra lokaler.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Cissi Hedwall, 2021-08-17 
Medborgarförslag om äldreboende på Hagaskolan 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige  
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Dnr 2021-00040 

§ 117 Medborgarförslag om stötdämpande golv på 
SÄBO 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att 
motionen ska anses besvarad.  

Ärende 
Ett medborgarförslag om att införa stötdämpande golv på särbo har 
inkommit. Som motivering för sitt förslag framför förslagsställaren att de 
minskar risken för skador vid fall och att det bland annat innebär minskat 
lidande för den drabbade. I förslaget framhålls även att mattorna reducerar 
även buller och skapar en lugnare och tystare miljö för de boende. 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 juni 2021 att överlämna ärendet till 
Socialnämnden för beredning och att beslutet ska återrapporteras till 
Kommunfullmäktige senast december 2021. 
 
Socialnämnden ser det inte som en möjlighet att installera stötdämpande 
golv på de befintliga boendena och förspråkar därför att 
medborgarförslaget ska anses besvarat. Socialnämnden kommer däremot 
att beakta förslaget i processen kring konstruktionen av det nya 
äldreboendet. Stötdämpande golv kan också bli aktuella vid framtida 
renoveringar av Spelmannen som i framtiden blir det enda kvarvarande 
äldreboendet utöver det nya.  
 
Det finns både för- och nackdelar med stötdämpande golv som måste vägas 
in i bedömningen. Några av fördelarna lyfts fram i medborgarförslaget, men 
ett problem som uppmärksammats i andra kommuner är att arbetsmiljön 
för de anställda kan försämras. Eftersom golven är mjuka försvåras 
nämligen förflyttningar av de boende både vad gäller rollatorer och 
rullstolar. Dessutom blir transporter av mat och övrigt materiel svårare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Cissi Hedwall, 2021-08-17 
Medborgarförslag om stötdämpande golv på SÄBO 
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Skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Dnr 5000 

§ 119 Information om Grön Rehab 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Den tredje omgången av Grön Rehab är nu genomförd och deltagarna har 
tagit sig vidare på olika sätt. Några har börjat studera, andra arbetstränar 
och vissa har fått anställning. Verksamheten har fått besök från närliggande 
kommuner så som Bollnäs, Gävle och Tierp samt representanter från 
Region Gävleborg. 
 
Två av deltagarna som gått igenom Grön Rehab berättar för nämnden om 
hur de upplevt verksamheten och hur de har uppskattat möjligheten att få 
dela sin situation med de andra deltagarna och utbyta erfarenheter i en 
lugn och avslappnad miljö. Formatet med små grupper lyfts fram som en 
framgångsfaktor och att det vore önskvärt med flera träffar i veckan.  
 
Trots framgångarna har verksamheten i dagsläget har svårt att fylla 
platserna till nästa omgång. Detta kan dels bero på färre anvisningar i och 
med arbetsförmedlingens nya arbetssätt, men även inom kommunen kan 
åtgärder vidtas för att anvisa deltagare till Grön Rehab. Man har inte heller 
någon representant i TRISAM Gävleborg (tidig rehabilitering i samverkan).  
 
Socialnämndens ledamöter ser positivt på verksamhetens utveckling och 
ska verka för att sprida informationen till olika aktörer så att platserna kan 
fyllas. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Maria Grönlund, handläggare AMI, Helena 
Johansson, arbetsmarknadshandledare och projektledare för hållbart 
arbetsliv liv Hofors samt två tidigare deltagare på Grön Rehab. 
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Dnr 5001 

§ 120 Information om budgetunderskott inom LSS 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Verksamheterna inom LSS/psykiatri går mot ett stort budgetunderskott för 
2021 och enhetscheferna har kallats till nämnden för att presentera orsaker 
samt vidtagna och planerade åtgärder.  
 
Vad gäller de höga kostnaderna för sjuklöner har givetvis Covid-19 haft en 
stor påverkan. Pandemin har sammantaget lett till extrakostnader på ca 5 
miljoner kr, mestadels på grund av kohort vård samt sjuklöner för personal. 
Eftersom det rör sig om små enheter och låg bemanning innebär det att 
ordinarie personal i princip alltid måste ersättas med vikarier för att 
verksamheten ska fungera. Kommunen har dessutom ansvar för att betala 
sjuklönen för den ordinarie anställde inom en privat utförare blir sjuk. 
Lagstiftningen är märklig i detta fall och det finns förslag finns för att 
förändra detta. Personalen och brukarna inom LSS/psykiatri fick dessutom 
vaccin väldigt sent eftersom verksamhetsområdet inte var prioriterat i 
varken fas 1 eller 2, utan låg i fas 3. Vissa av verksamhetens boenden hade 
under mars 2021 större utbrott.  
 
Ett annat stort utgiftsområde är assistansersättning enl. Socialförsäkrings-
balken. Kommunen ansvarar för 20 timmar per vecka för alla brukare som 
har assistansersättning, även då det är en privat utförare. Inom detta har 
man fått fler brukare under året än vad som var budgeterat. Stora icke-
budgeterade kostnader har också uppstått i och med beslut om nya 
placeringar/ insatser under året.  
 
Följande åtgärder har vidtagits av verksamheterna under 2021:  

• Uppsägning av lokaler 
• Vikariepool 2 uppsagda 
• Minskad bemanning på boenden 
• Icke tillsatta vakanser 
• Personal utlånad till andra enheter 
• Ledsagning utförd med befintlig personal 
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Under 2022 finns förslag på följande åtgärder: 
• Minskad bemanning på ett boende 
• Utöka den ordinarie vikariepoolen 
• Mirahuset övertas av Hoforshus 
• Inte tillsätta alla pensionsavgångar 

Verksamheterna kommer att fortsätta leta efter möjliga besparingar och 
föreslå lösningar.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från enhetecheferna för LSS/psykiatri Hanna Lundman, 
Ann-Cathrin Sundberg och Anna Östblom. 
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Dnr 2021-00060 

§ 121 Beslut om ombyggnationen av köket på 
Spelmannen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att Spelmannen fortsatt ska ha ett tillagningskök. 

Ärende 
I och med vattenläckan i köket på Spelmannen har en omfattande 
upprustning av både kök och matsal påbörjats. Innan det nya köket börjar 
byggas måste ett beslut fattas om det nya köket ska vara ett tillagningskök 
eller ett mottagningskök. Kost- och städ har tagit fram underlag och 
kostnadskalkyl i frågan.  
 
Utifrån denna kalkyl förefaller skillnaden i kostnad mellan de två 
alternativen vara relativt liten och då lokalhyran för ett tillagningskök 
endast skulle kosta 16 000 mer om året förespråkar verksamheten att detta 
också blir nämndens beslut. Skillnaderna i personalkostnader i kalkylen är 
endast uppskattningar, då dessa påverkas av hur köket kommer att 
användas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Cissi Hedwall, 2021-11-11 
Förslag till ombyggnation Spelmannens kök  
Muntlig information Cissi Hedwall, äldreomsorgschef, Liliana Sultana, 
administrativ chef samt Marie Johnsson, chef för städ- och måltidsservice 

Skickas till 
Städ- och måltidsservice 
Akten  
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Dnr 2021-00055 

§ 122 Digitala inköp inom hemtjänsten 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att under en provperiod på 6 månader införa 
digitala inköp i hemtjänsten inom ett område i Hofors tätort.  

Ärende 
I samarbete med Ica Supermarket i Hofors har olika alternativ för införande 
av online-handling inom hemtjänsten diskuterats. Tänkbart arbetssätt för 
införande är: 

• Hemtjänstpersonal beställer varorna via ordinarie online-shop 
tillsammans med personen som beviljats hemtjänstinsatsen inköp  

• Tidpunkt för upphämtning av matkassar bokas vid beställning 
• Personal på Ica packar matkassar och har allt klart den förbokade 

tiden 
• Hemtjänstens personal hämtar matkassar på Ica (kan hämta flera 

personers kassar samtidigt) 
• Hemtjänstens personal levererar och packar upp matkassarna  

 
Betalning sker vid beställning via butikskort (exempelvis med Ica-kort), 
betalkort eller faktura. Det är lite olika vad det är för prisskillnad för 
varorna, för vissa varugrupper som t.ex. mejeri är det inget påslag, men på 
konserver är det några procents påslag på priset. Ica ser över möjlighet att 
ge hemtjänstens kunder en rabattkod för att kompensera för prisskillnaden. 
Idag beviljas tid med 30 minuter/vecka för inköp. Med det nya arbetssättet 
kan eventuellt den tiden minskas vilket kan innebära en lägre kostnad för 
den enskilde (beroende på om de kommit upp i maxtaxa eller ej). 
Socialnämnden föreslås besluta om att införa digitala inköp i hemtjänsten 
inom ett område. I första steget under en provperiod där utvärdering ska 
genomföras innan beslut fattas om breddinförande eller ej. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Cissi Hedwall, 2021-11-02 

Skickas till 
Hemtjänsten 
Akten  
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Dnr 2021-00048 

§ 123 Beslut om nedläggning av platser på 
Hantverkarn 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga ned 7 platser på Hantverkarn. 

Ärende 
Hofors kommun har under en längre period haft många lediga platser på 
Särskilt boende och åtgärder måste vidtas för att få en ekonomi i balans. 
Sedan i juni 2021 föreligger det ett intagningsstopp på Hantverkarn och 
nämnden har uppdragit till socialchefen att undersöka om det går att lämna 
tillbaka lägenheter på Hantverkarn till Hoforshus. Hoforshus är villiga att ta 
tillbaka lägenheter om vi lämnar tillbaka ett helt våningsplan istället för 
lägenheter på olika våningsplan. Om vi lämnar tillbaka lägenheter på ett 
våningsplan blir verksamheten mer kostnadseffektiv genom att vi kan 
minska kostnaden för tomhyror med ca 45 000 per månad. Även 
personalkostnaderna kan minskas med 4 årsarbetare en besparing på ca 
150 000 per månad. 
 
Verksamheten föreslår att det är plan 6 som bör lämnas tillbaka till 
Hoforshus för att återgå till privata hyresbostäder. De boende på plan 6 
kommer då att erbjudas lägenheter på plan 3, 4 eller 5, ingen kommer att 
behöva flytta till något annat SÄBO. Verksamheten planerar och genomför 
all flytt om inget annat önskas. Målsättningen är att flyttarna ska ha 
genomförts före årsskiftet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Susanne Holmgren, 2021-11-02 

Skickas till 
Hoforshus AB 
Akten  
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Dnr 4937 

§ 124 Uppföljning gällande de 11 åtgärdspunkterna 
inom IFO 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Marie Bergquist presenterar de åtgärder som vidtagits inom IFO för att 
svara upp mot den kritik som IVO riktat mot verksamheten i 11 punkter.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marie Bergquist, tillförordnad chef för IFO. 
Presentation av åtgärder för de 11 punkterna. 
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Dnr 5002 

§ 125 Redovisning av sjuklöne- och övertidsstatistik 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Sara Karlsson presenterar jämförande statistik för kostnader relaterade till 
sjuklöner och övertid mellan 2020 och 2021. Vad gäller övertiden har 
kostnaderna minskat inom äldreomsorgen förutom vi ett boende. Inom 
LSS/psykiatri och IFO har kostnaderna ökat under året, medan HSL/kvalitét 
haft en minskning. AMI har oförändrade kostnader.  
 
Kostnaderna för sjukfrånvaro har däremot minskat konsekvent under 2021 
inom äldreomsorgens alla enheter. Inom LSS/psykiatri samt AMI syns även 
där minskningar, men de är ganska små. PÅ IFO och HSL/kvalitét ser man 
istället tydliga ökningar.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information, Sara Karsson, ekonom 
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Dnr 2021-00052 

§ 126 Socialnämndens sammanträdesdagar 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastslå sammanträdesdagar för 2022. 
 

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 Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 
SN 08:15 20 17 17 20* 25* 16  18 14* 5 17 15 

* Onsdag 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2021-11-02 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen  
Barn- och utbildningsnämnden  
Akten  
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Dnr  

§ 127 Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Kenneth Axling (S) berättar vad som togs upp på det senaste mötet med 
styrgruppen för Äldreboendet. Nya konsulten har tagit fram ett helt nytt 
förslag jämfört med Mondo som innebär att det blir flera huskroppar som 
blir mer L-formade. Diskussioner pågår och de ska lägga fram ett nytt 
förslag. När detta är färdigt ska nämnden informeras.  
 
Susanne Holmgren informerar om att socialnämnden har fått tilldelat 3,5 
miljoner kr ur statsbidraget till regioner och kommuner för att främja ett 
hållbart arbetsliv inom vård och omsorg, även kallad 
återhämtningsbonusen.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Kenneth Axling (S) och Susanne Holmgren, 
Socialchef 
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Dnr 2021-00032 

§ 128 Rapportering av delegationsbeslut 2021 

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 7 oktober 2021 har 
följande delegationsbeslut tagits: 
 
Datum Beskrivning  Dokumentid 
2021-11-02 Delegationsbeslut inom IFO oktober 2021 4990 
2021-11-02 Delegationsbeslut Lex Sarah oktober 4989 
2021-11-02 Delegationsbeslut inom äldreomsorgen 

september, oktober 2021 
4988 

2021-11-02 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt SoL september, 
oktober 2021 

4987 

2021-11-02 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt LSS september 
oktober 2021 

4986 

2021-11-11 Ordförandebeslut om tillfälligt 
serveringstillstånd, Epabaren 

4943 

2021-10-14 Beslut om delvis avslag på utlämnande av 
allmän handling 

4976 

2021-10-20 Protokoll från utskottet för individärenden 
(UFI) 
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Datum Beskrivning  Dokumentid 
2021-11-01 Protokoll från utskottet för individärenden 

(UFI) 
 

2021-11-10 Protokoll från utskottet för individärenden 
(UFI) 

 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2021-11-11 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2021-00033 

§ 129 Rapportering av meddelanden 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan föregående sammanträde 
den 7 oktober 2021: 
Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning  Dokumentid 
2021-
10-19 

Länsstyrelsen 
Dalarnas län 

Beslut - tillstånd att förbruka 
tillgångarna SN 

4965 

2021-
10-25 

UFI Sammanträdesdagar UFI 2022 4970 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg 2021-10-11 

Skickas till 
Akten  
 


	Socialnämnden
	Anslag/Bevis
	Närvarolista
	§ 109 Godkännande av dagordning
	Beslut

	§ 110 Nedläggning av faderskapsutredning
	Beslut
	Ärende
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	§ 111 Nedläggning av faderskapsutredning
	Beslut
	Ärende
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	§ 112 Nedläggning av faderskapsutredning
	Beslut
	Ärende
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	§ 113 Facklig samverkan 2021
	Beslut
	Ärende
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	§ 114 Information från Konsument Gästrikland
	Beslut
	Ärende
	Beslutsunderlag

	§ 115 Läget i verksamheterna
	Beslut
	Ärende
	Beslutsunderlag

	§ 116 Besvarande av medborgarförslag om äldreboende i Hagaskolan
	Beslut
	Ärende
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	§ 117 Medborgarförslag om stötdämpande golv på SÄBO
	Beslut
	Ärende
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	§ 118 Beslut om umgänge enligt 14 § 2 st. LVU
	Beslut
	Ärende
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	§ 119 Information om Grön Rehab
	Beslut
	Ärende
	Beslutsunderlag

	§ 120 Information om budgetunderskott inom LSS
	Beslut
	Ärende
	Beslutsunderlag

	§ 121 Beslut om ombyggnationen av köket på Spelmannen
	Beslut
	Ärende
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	§ 122 Digitala inköp inom hemtjänsten
	Beslut
	Ärende
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	§ 123 Beslut om nedläggning av platser på Hantverkarn
	Beslut
	Ärende
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	§ 124 Uppföljning gällande de 11 åtgärdspunkterna inom IFO
	Beslut
	Ärende
	Beslutsunderlag

	§ 125 Redovisning av sjuklöne- och övertidsstatistik
	Beslut
	Ärende
	Beslutsunderlag

	§ 126 Socialnämndens sammanträdesdagar 2022
	Beslut
	Ärende
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	§ 127 Rapporter
	Beslut
	Ärende
	Beslutsunderlag

	§ 128 Rapportering av delegationsbeslut 2021
	Beslut
	Ärende
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	§ 129 Rapportering av meddelanden 2021
	Beslut
	Ärende
	Beslutsunderlag
	Skickas till




