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§ 887 Godkännande av dagordning 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

 

Dnr  
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§ 888 Information från nämndens fackliga samverkan 
 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Samverkan har genomförts med företrädare för fackliga organisationer. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från facklig samverkan, 2020-09-28 

 

Dnr 2020/5 
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§ 990 Lägesuppdatering från verksamheterna 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Äldreomsorgschef Anita Svensson redogör för läget inom äldreomsorgen. Mycket fokus 
den senaste tiden har legat på hur verksamheterna bäst ska öppna upp igen nu när restrikt-
ionerna börjar lyftas. Man har aldrig förbjudit besökande i kommunen, men däremot gett 
tydliga rekommendationer till boende och anhöriga vilket har fungerat bra överlag. Nu har 
man iordningsställt besöksrum på boendena och besökare kommer att använda skyddsut-
rustning för att undvika smittspridning. Information om besöksrutinerna har gått ut till an-
höriga och personal.  
 
Angående COVID-smittan har man inga nya fall på något av kommunens boenden. Enhets-
cheferna upplever dock att man får tjata på personalen att man ska gå och testa sig regel-
bundet. Många av de som har eget boende har varit mycket isolerade under pandemin. 
Träffpunktens personal har försökt hålla kontakten med dem via telefon och man jobbar 
dagligen med att bryta ensamheten med hjälp av de riktade statsbidrag man fått. Några 
äldre som har egen lägenhet har lyft en önskan om att få äta i matsalen på Hantverkan 
istället för att få matleveranser, men detta har man tillsvidare nekat med hänsyn till smit-
torisken.  
 
I övrigt är arbetet med att starta upp Digitala inköp för hemtjänsten återupptagits efter att 
ha stannat av under pandemin. Detta kommer att innebära en ökad kostnad för brukarna, 
men framförallt en stor kvalitetsökning.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från äldreomsorgschef Anita Svensson.  

 

Dnr  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (19) 

 Socialnämnden  
 2020-10-08  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 991 Information om sjuklön, övertid samt redovisning av sökta 
statsbidrag 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Nämndens ekonom Sara Karlsson presenterar jämförelser mellan 2019 och 2020 för  
nämndens olika verksamheter.  
 

Kostnader för övertid har på det stora hela minskat under 2020:  

Äldreomsorgen: LSS Psykiatri:  IFO: 
2019: 496 000 kr 2019: 662 000 kr 2019: 179 000 kr 
2020: 436 000 kr 2020: 463 000 kr 2020: 38 000 kr 

HSL/ Kvalitét : AMI: 
2019: 589 000 kr Ingen övertid 
2020: 520 000 kr   
 
Sjuklönen har däremot ökat drastiskt under 2020 på alla enheter förutom IFO, där persona-
len kan jobba hemma i större utsträckning.  AMI har också minskat, mycket på grund av att 
man har färre extratjänster under 2020: 

Äldreomsorgen: LSS Psykiatri:  IFO 
2019: 3 207 000 kr 2019: 1 026 000 kr 2019: 256 000 kr 
2020: 4 343 000 kr 2020: 1 624 000 kr 2020: 197 000 kr 

HSL/ Kvalitét : AMI: 
2019: 222 000 kr 2019: 458 000 kr 
2020: 370 000 kr 2020: 230 000 kr  
 
Sammanlagt har kostnaderna för övertid minskat med totalt 471 000 kr, medan kostnader-
na för sjuklön istället ökat med totalt 1 595 000 kr. 
 
Vad gäller sökta statsbidrag för merkostnader på grund av COVID-19 har kommunen totalt 
sökt 10,7 mkr, varav socialnämnden står för 8,9 mkr. De utgiftsområden man återsökt 
pengar för är personalkostnader, smittskyddaåtgärder, skydds- och förbrukningsmaterial 
samt ombyggnationer (inklusive plexiglasskärmar). Oavsett hur mycket bidrag som beviljas 
kommunen kommer socialnämnden få den största andelen.  
 

Dnr  
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Kommentarer från nämnden: 
Det är positivt att övertiden har minskat istället för att öka under pandemin, vilket tyder på 
att verksamheterna har hantera sin bemanning på ett bra sätt. Att sjuklönerna ökat så pass 
mycket är en olycklig men väntad konsekvens av pandemin, inte minst på grund av förhåll-
ningsreglerna kring att inte arbeta vid minsta sjukdomssymptom. Vidare önskar nämnden 
att kostnaderna för sjuklön bör bokföras specifikt för socialnämnden, så att statistiken i 
kommunen som helhet ska bli rättvisande.  
 
Ytterligare en kommentar från Arne Evertsson (L) är att kommunens 100 extratjänster bör 
få ut sin semesterersättning löpande under sin anställning istället för en klumpsumma i 
slutet av sin anställning, då det i nuläget blir en stor kostnad under kort tid. 

BBeslutsunderlag 
Muntlig information från Sara Karlsson, Ekonom 
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§ 992 Delårsrapport 2020 Socialnämnden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna delårsrapporten 2020 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 bud-
getramarna 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. 
 
Socialnämnden redovisar efter augusti månad ett underskott på 9,6 mkr. Nämnden har 
haft mycket merkostnader på grund av covid-19 som påverkat det ekonomiska utfallet. 
Största delen av merkostnaderna har varit personalkostnader. En annan anledning till det 
negativa resultatet är de höga kostnaderna som varit för externa placeringar.  
 
Prognosen för helåret 2020 är ett underskott på 8,2 mkr. I prognosen har ingen hänsyn 
tagits till eventuella statsbidrag för merkostnader på grund av covid-19. 
 
Målarbetet har påverkats av covid-19, man har inte arbetat fullt ut med mål, mått och akti-
viteter som man vanligtvis gör. I dagsläget är det inget mål som är helt uppfyllt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-30, Sara Karlsson  
Delårsrapport 2020 SN 
Delårsrapport 2020 ÄO 
Delårsrapport 2020 LSS/Psykiatri 
Delårsrapport 2020 IFO 
Delårsrapport 2020 AMI 
Delårsrapport 2020 HSL/Kvalitet 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
 

Dnr 2020/63 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 
(19) 

 Socialnämnden  
 2020-10-08  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 993 Yttrande över motion att inte stänga av barn från          
förskolan eller fritids 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommun-
styrelsen.  

Ärende 
Vänsterpartiet har i en motion daterad 2020-02-18 yrkat att barn vars föräldrar inte betalar 
in avgiften för förskola eller fritids på grund av detta inte ska bli avstängda från sina platser. 
Kommunstyrelsen begärde den 2 september 2020 socialnämndens yttrande över motion-
en.  

Yttrande 
Från socialnämndens sida har det ingen betydelse huruvida regeln om att stänga av barn 
tas bort eller ej, utifrån att nämnden för barnets bästa ändå beviljar bistånd om det inte 
finns möjlighet på annat vis för vårdnadshavare att betala. Nämnden stödjer dock motion-
ens förslag som sådant. 
 
I och med att Barnkonventionen blivit lag i Sverige så åligger det myndigheter i Sverige att i 
beslut som rör barn så långt som det är möjligt tolka interna rättsregler på ett sådant sätt 
att de är förenliga med konventionsåtagandena. Vid avvägningar och bedömningar bör 
barnets rättigheter ställas i förhållande till regleringens eller bestämmelsens utformning. I 
barnkonventionens art 5,6 och 18 framgår det kombinerade ansvaret mellan föräldrar och 
samhällets åtagande.  
 
Barn kan leva i utsatta situationer utifrån flera utgångspunkter. Det finns idag evidens på 
att ekonomisk utsatthet kan få konsekvenser för barn och detta har varit en viktig del i ut-
arbetandet av systemet kring BBIC (Barns Behov i Centrum). Barn som stängs av från för-
skola på grund av ekonomiska skäl kan hamna i utsatthet utifrån flera aspekter. Utbildning-
en i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen och tillvaron i förskolan 
ska vara trygg och lärorik för varje barn. Varje barn ska ges förutsättningar till utveckling 
och lärande genom att leka, skapa och utforska. Barnen i förskolan ska ges stöd och stimu-
lans så att de utvecklas så långt som möjligt. 
 
En lämplig jämförelse i detta fall är hur socialtjänsten i Hofors handlägger situationer där 
barns behov riskerar att inte tillgodoses utifrån vårdnadshavares ekonomiska situation vad 
gäller skulder för hyra eller el. Rutinen här är att hyresvärden eller elleverantören informe-
rar socialtjänsten när hyresskuld respektive skuld för obetald elförbrukning föranleder 

Dnr 2020/60 
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vräkning eller avstängning av el. Denna information skickas idag till försörjningsstödsen-
heten, där handläggning sker enligt framtagen rutin. Om det i nästa steg kommer att ske 
vräkning eller avstängning av el sker en orosanmälan enligt 14 kap 1§ Socialtjänstlagen från 
försörjningsstödsenheten till familjeenheten. För att minimera risken att barn blir bostads-
lösa finns på nationell nivå riktlinjer för hur socialtjänsten och fastighetsägare bör sammar-
bete för att förebygga detta. 
 
När det gäller obetalda avgifter för barnomsorg för familjer som är aktuella för försörj-
ningsstöd tar man kontakt med avgifthandläggare för åtgärd av skulden, i syfte att för-
hindra avstängning. Det finns dock ingen rutin idag för att detta ska leda till anmälan enligt 
14 kap 1§ Socialtjänstlagen. För familjer som redan är aktuella på familjeenheten och där 
det framkommer att familjen har en ekonomiskt utsatt situation informeras de om hur an-
sökan om försörjningsstöd går till. Föräldrarna ges även stöd i att själva kontakta försörj-
ningsstödsenheten.  För familjer som inte är aktuella hos socialtjänsten i någon av enhet-
erna finns ingen rutin för automatisk information till socialtjänsten, i likhet med den som 
sker vid uteblivna hyres- eller elavgifter. 

BBeslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Annika Johansson, 2020-09-21 
Motion från Vänsterpartiet, 2020-02-12 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 994 Revidering av delegationsordning med ytterligare tillägg 
angående LVU §31 

 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastställa förslag till reviderad delegationsordning. 

Ärende 
På sammanträdet den 10 september 2020 beslutade Socialnämnden att anta ett tillägg i 
nämndens delegationsordning gällande LVU § 31, vilken ger nämnden möjlighet att ansöka 
om ett beslut om utreseförbud hos förvaltningsrätten i fall då barn och unga under 18 år 
riskerar att föras utomlands för att ingå barnäktenskap eller könsstympas. Nämnden kan 
utifrån lagen även fatta ett omedelbart beslut om tillfälligt utreseförbud, en beslutsrätt 
som i brådskande fall dessutom förordnades till ordförande, vice ordförande samt andre 
vice ordförande. 
 
På sammanträdet den 10 september efterfrågades dessutom ytterligare specificeringar i 
delegationsordningen med hänsyn till specifika stycken i § 31 LVU. Förvaltningen har uti-
från dessa önskemål tagit fram ett förslag till revidering av delegationsordning där varje 
beslut som nämnden har laglig rätt att fatta gällande § 31 LVU finns representerade, inklu-
sive specifika hänvisningar till relevanta stycken i lagtexten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-24, Annelie Klang 
Förslag till revidering av delegationsordning, 2020-10-08 

Expedieras 
Ordförande 
UFI 
IFO 

Dnr 2020/57 
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§ 995 Initiativärende angående Miras nedstängning och flytt av 
verksamhet 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge socialchefen i uppdrag att utreda frågan.  

Ärende 
Gry Sjöberg (HOP) lade fram ett initiativärende under sammanträdet den 10:e september 
2020, vari hon yrkar att nämnden tillsätter en oberoende utredning av händelseförloppet 
kring flytten av LSS-boendet Mira. Bakgrunden till detta är att man har sett ett stort miss-
nöje från de anhöriga och att något tycks ha gått fel i kommunikationen mellan verksam-
heten och de anhöriga, samt att det inte är helt klarlagt var detta missnöje har sitt ur-
sprung. Nämnden skulle behöva göra en avvikelseanalys inte minst för att ta lärdom av 
detta för framtida verksamhetsflyttar, där verksamheten får ge en full redogörelse för hän-
delseförloppet. Socialchef Susanne Holmgren föreslår att de två kvalitetsarbetare i social-
nämndens organisation som i vanliga fall jobbar främst med Lex-Sarah-utredningar skulle 
kunna utföra en sådan analys.  

Beslutsförslag under sammanträdet 
Ordföranden yrkar på att Socialnämnden beslutar att ge socialchefen i uppdrag att utreda 
frågan.  

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Hoforspartiet angående Miras nedstängning och flytt av verksamhet, 
2020-09-10. 

Expedieras 
Susanne Holmgren 

 

Dnr 2020/62 
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§ 996 Information om remiss avseende nya avgifter vid alkohol-
handläggning 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Alkoholhandläggare Torbjörn Nordström redogör för den utredning av nya avgifter som 
pågår. Remiss har gått ut till alla krögare men inga svar har kommit in än så länge. Sista 
svarsdatum är den 15/10. Utredningen kommer att fortgå och resultatet kommer att pre-
senteras till nämnden och kommunfullmäktige innan årsskiftet. I övrigt informerades att 
kommunen i framtiden kommer ta in anonyma alkoholinspektörer från Sandviken för att 
inspektera krogarna i kommunen. Man planerar dessutom att framöver bjuda in krogägar-
na till ett möte för att informera om lagar och regler.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Torbjörn Nordström, Alkoholhandläggare 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Akten 

Dnr 2018/117 
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§ 997 Information från LSS/Psykiatri 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Enhetscheferna Olof Wallin, Hanna Lundman och Ann-Cathrin Sundberg ger en presentat-
ion av dagsläget i verksamheterna. Ett projekt som man nyligen börjat delta i är Valid X – 
ett projekt för att validera kunskaperna inom personlig assistans. Detta ska förhoppningsvis 
så småningom leda till en standardiserad validering inom hela branschen. Inom Hofors 
kommun kommer totalt 8 st anställda att valideras. Valideringen bygger på att de anställda 
får visa vad de kan och att de uppfyller de högt ställda krav som finns för personlig assi-
stans. Under valideringen får deltagarna arbeta utifrån två fiktiva case där man spelar mot 
både en docka och en amatörskådespelare.  
 
Vidare har man den senaste tiden genomfört en rad organisationsförändringar där man 
tittat på hur LSS/Psykiatri kan samarbeta med IFO och AMI för att effektivisera och höja 
kvaliteten på samtliga verksamheter. Kontaktpersoner och avlastningsfamiljer har flyttats 
över till IFO och lika så externa placeringar enligt SOL och LSS, vilket är vanligt i många 
andra kommuner. Man håller även på med en överlämning av externa sysselsättningar en-
ligt SoL och LSS till AMI, som har mer erfarenhet i den sortens frågor. Man har också tillsatt 
en andra personalpool som är tidsbegränsad till årsskiftet med tanke på den ökade sjuk-
frånvaron pga. COVID-19. Personalen har gjort ett bra arbete och man har ansträngt sig för 
att hålla sig friska och sett till att inte gå till jobbet vid minsta symptom. Ytterligare anpass-
ningar relaterade till pandemin är att Violen och dagcenter har anpassat sina verksamheter 
för att minska smittspridningen, bl.a. genom att arrangera utomhusaktiviteter.  
 
Boendet Orion flyttade i juni från hantverkargatan till Granvägen och det har gått väldigt 
bra. Brukarna, personalen och de anhöriga är nöjda med de nya lokalerna. Det fanns farhå-
gor innan flytten att lokalerna var för små, men detta har inte visat sig vara ett bekymmer. 
Snarare upplevs det nya boendet som mer hemtrevligt och med bättre utomhusmiljöer. 
Mira ska flytta till nya lokaler intill Orion och byta namn till Lyran. De nya lokalerna håller 
just nu på att totalrenoveras. Man ser många vinster med att ha boendena i samma hus. 
Det gamla Mira-huset kommer i fortsättningen att användas av brukare som har personliga 
assistenter dygnet runt, vilket gör det mer säkert ur brandskyddssynpunkt.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Olof Wallin, Hanna Lundman och Ann-Cathrin Sundberg. 

Dnr  
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§ 998 Rapporter 
 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för rapporteringen” 

Ärende 
Carina Halfvars (V) informerar om det senaste sammanträdet för Gemensamma nämnden 
för hjälpmedelsverksamheten och FoU Välfärd, framför allt att nämnden ska flytta sin verk-
samhet till Ericssons gamla lokaler i Gävle, men att butiken i Hagaström kommer att ligga 
kvar tillsvidare. 

 

Dnr  
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§ 999 Rapportering av meddelanden 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan föregående sammanträde, 2020-09-10:  
 
Löpnr. Meddelande Avsändare 
294/2020 Inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket an-

gående AMIs arbetsmiljö 
Arbetsmiljöverket 

295/2020 Svar på arbestmiljöverkets inspektionsmeddelande Victoria Lindström 
298/2020 Dom från förvaltningsrätten i Falun, 2582-20 Dom 

2020-09-09 
Förvaltningsrätten i 
Falun 

304/2020 Yttrande från PRO - Nytt äldreboende i Hofors PRO 
306/2020 Information om avslutat ärende hos AMI Arbetsmiljöverket 
320/2020 Granskning av Hofors kommuns dataskyddsarbete 

2020 
Adrian Vinsa, Data-
skyddsombud 

307/2020 Underrättelse om tillsyn vid Persgårdens särskilda 
boende, Hofors och begäran om uppgifter 

IVO 

326/2020 Svar på begäran av uppgifter från IVO Anita Svensson 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2020-09-30 
 

Dnr 2020/1002 
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§ 1100 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 4 juni 2020 har följande delegations-
beslut tagits: 
 
Löpnr. Delegationsbeslut 
296/2020 Beslut relaterade till Lex-Sarah, juni 2020 
297/2020 Beslut relaterade till Lex-Sarah, augusti 2020 
317/2020 Beslutade insatser inom äldreomsorgen enligt SoL, september 2020 
318/2020 Beslutade insatser inom funktionsnedsättning enligt SoL, september 2020 
319/2020 Beslutade insatser inom funktionsnedsättning enligt LSS, september 2020 
322/2020 Delegationsbeslut inom IFO augusti-september 2020 
333/2020 Beslut relaterade till Lex-Sarah, september 2020 
Hos IFO: Protokoll från utskottet för individärenden (UFI), 2020-09-23 
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