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Sekreterare   
 Jesper Öberg 
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 Gry Sjöberg 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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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  
Irene Johnsson (C)  
Carina Halfvars (V)  
Gry Sjöberg (HOP)  
Charlie Ahlholm (SD)  
 
 
Tjänstgörande ersättare Ersätter Kommentar 
Berny Eriksson (S) Remzija Kolasinac (S)  
Kerstin Åkerberg (S) Petra Elfström (S)  
 
 
Ersättare Kommentar 
Esko Töllinoja (L) närvarar digitalt via länk 
Sheila Alverbäck (KD)  
Ingrid Andersson (C)  
 
 
Övriga Kommentar 
Susanne Holmgren, socialchef närvarar digitalt via länk 
Sara Karlsson, ekonom  
Jesper Öberg, sekreterare  
Marie Bergquist, enhetschef Hesselgrenska § 76 
Ramón Pérez Cortés, enhetschef Hesselgrenska § 76 
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Dnr P24  

§ 73 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående 
ändringar: 

Ärende 
Punkt 4 på den inför sammanträdet utskickade dagordningen utgår och 
ersätts med ny punkt 4, Val av 2 ersättare till utskottet för individärenden. 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

5(13) 
Socialnämnden 
2022-06-16 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2018-00080  

§ 74 Val av 2 ersättare till utskottet för 
individärenden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att utse Berny Eriksson (S) och Petra Elfström (S) 
som ersättare i utskottet för individärenden för resterande mandatperiod 
2018-2022. 

Ärende 
Två nya ersättare behöver väljas till utskottet för individärenden efter att 
Remzija Kolasinac (S) har avsagt sig samtliga uppdrag inom Socialnämnden 
samt efter att Tomas Fröjd (S) som tidigare var ersättare, numera är 
ordförande i utskottet.  
 
Socialdemokraterna har föreslagit Berny Eriksson (S) och Petra Elfström (S) 
till uppdragen.  

Skickas till 
IFO 
Akten  
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Dnr 2022-00004  

§ 75 Information från nämndens fackliga samverkan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Samverkan har genomförts med representanter för fackliga organisationer. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens samverkansprotokoll 2022-06-07 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2022-00035  

§ 76 Uppföljning av verksamheternas 
personalkostnader för 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Socialnämnden kommer under året bjuda in enhetscheferna inom de olika 
verksamheterna för att presentera läget kring personalkostnader, deras 
organisation och framtida utvecklingsplaner.  Först ut inom äldreomsorgen 
är Hesselgrenska och enhetscheferna Marie Bergquist samt Ramón Pérez 
Cortés.  
 
I början av 2022 drabbades boendet av ett större utbrott av Covid-19 som 
ledde till hög sjukfrånvaro och att kostnader för sjuklöner drog iväg. Man 
har även haft utbrott av vinterkräksjuka vilket också bidragit till detta. 
Andra orsaker till enhetens höga personalkostnader hittills under året är de 
nya reglerna inom LAS som lett till att många vikarier har blivit fast 
anställda, liksom kostnadseffekterna efter införandet av heltid som norm. 
De ökade kostnader som detta inneburit har inte varit med i årets budget. 
Många i den ordinarie personalen läser också äldreomsorgslyftet och är 
tjänstlediga med lön, men för detta får nämnden statsbidrag som täcker 
större delen av kostnaderna. Utöver det är några i personalen 
föräldralediga eller tjänstlediga. Organisationen ses över just nu men 
resultaten på budget kommer inte att synas förrän tidigast nästa år. Bland 
annat är en arbetsmodell för att personal ska kunna jobba på alla olika 
avdelningar och känna igen sig i arbetsuppgifterna på gång. Enheten är dock 
i behov av den personal som finns och har svårt att få tag i kvalificerade 
vikarier varför man är väldigt beroende av den befintliga personalens 
resursturer och vilja att arbeta övertid. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marie Bergquist och Ramón Pérez Cortés, 
enhetschefer på Hesselgrenska.  

Skickas till 
Akten  
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Dnr 5264  

§ 77 Information om budget 2023 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Sara Karlsson informerar om förutsättningarna i nämndens budgetarbete 
för 2023.  
 
Socialnämnden har blivit tilldelad 283,4 miljoner i ram för 2023 och till 
denna har en miljon skjutits till i efterhand.  För att kompensera ett höjt PO-
påslag under 2023 (personalomkostnadstillägg) kommer en extra 
transaktion göras till nämnden inom kommunen om 3,2 miljoner kr. 
 
Sammantaget saknar nämnden, trots de extra tillskotten, ca 6,3 miljoner kr i 
budgeten för 2023 så som den ser ut just nu. I denna kalkyl är inte ett 
eventuellt underskott inräknat för året, det vill säga att ingen hänsyn har 
tagits till osäkra faktorer. Vid bokslutet 2021 redovisade nämnden ett 
underskott på -13,9 miljoner kr och prognosen för 2022 ser också den ut att 
gå mot ett underskott.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Sara Karlsson, ekonom 
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Dnr 2022-00033  

§ 78 Ändring av samverkansavtal och reglemente 
för gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamheten 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta det nya 
reglementet och samverkansavtalet för gemensamma nämnden för 
hjälpmedelsverksamhet. 

Ärende 
Region Gävleborg har tagit fram förslag till nytt reglemente och 
samverkansavtal till Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och 
hjälpmedel. Förändringarna innebär främst att verksamheten FoU Välfärd 
inte längre ska vara en del av nämndens uppdrag utan att denna del flyttas 
till Nätverk Välfärd, Länsledning.  
 
Socialnämnden har fått i uppdrag att bereda ärendet till 
Kommunfullmäktige. Förvaltningen ser positivt på regionens förslag och har 
inget att erinra. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-06-09 
Ändring av samverkansavtal/reglemente för gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamheten - dnr RS 2022/909 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr P26  

§ 79 Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Tomas Fröjd (S) informerar nämnden att:  

• Nämnden i augusti ser ut att bli inställd på grund av att det inte finns 
några ärenden planerade. 
 

• Kommunen har blivit tilldelad 24 flyktingar från Ukraina via 
länsstyrelsen. Av 24 har 11 TPD (uppehållstillstånd enligt 
massflyktingsdirektivet). 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Tomas Fröjd (S) 
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Dnr 2022-00001  

§ 80 Rapportering av delegationsbeslut 2022 

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 25 maj 2022 har följande 
delegationsbeslut tagits:  
Datum Beskrivning  Dokumentid 
2022-06-14 Ordförandebeslut, tillfälligt utökad 

serveringstid 2022-07-17, EPA-baren 
5374 

2022-06-08 Ordförandebeslut om serveringstillstånd, 
Lilla mejeriet 

5360 

2022-06-01 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt LSS maj 2022 

5359 

2022-06-01 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt SoL maj 2022 

5358 

2022-06-01 Delegationsbeslut inom äldreomsorgen maj 
2022 

5357 

2022-06-01 Delegationsbeslut inom Individ och 
familjeomsorgen maj 2022 

5352 

2022-05-31 Delegationsbeslut Lex Sarah 220301-220531 5363 
2022-05-24 Protokoll från utskottet för individärenden 

(UFI) 
 

2022-06-15 Protokoll från utskottet för individärenden 
(UFI) 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-06-09 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2022-00002  

§ 81 Rapportering av meddelanden 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan sammanträdet den 2022-05-
25:  
Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning  Dokumentid 
2022-
06-02 

Olof Wallin Uppsägning av hyresavtal 
Centralgatan 19 

5354 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-06-09 

Skickas till 
Akten  
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