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Socialnämnden 

Datum 2021-09-16 
Tid 08:15-11:30 
Plats Granvägen 2 sammanträdesrummet 
Närvarande Se sidan 2 
Justerare Gry Sjöberg 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2021-09-20 
Justerade paragrafer §§ 86-95 

 

Sekreterare   
 Jesper Öberg 

Ordförande   
 Kenneth Axling 

Justerare   
 Gry Sjöberg 
 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2021-09-16 
Justerade paragrafer §§ 86-95 
Datum då anslaget sätts upp 2021-09-20 
Datum då anslaget tas ner 2021-10-12 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

 

Underskrift   
 Jesper Öberg, sekreterare 
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Närvarolista  
Ledamöter Kommentar 
Kenneth Axling (S), Ordförande  
Arne Evertsson (L), 1:e vice ordförande  
Remzija Kolasinac (S)  
Irene Johnsson (C)  
Carina Halfvars (V)  
Gry Sjöberg (HOP)  
Charlie Ahlholm (SD)  
 
 
Tjänstgörande ersättare Ersätter Kommentar 
Sheila Alverbäck (KD) Ziita Eriksson (M)  
Berny Eriksson (S) Tomas Fröjd (S)  
 
 
Ersättare Kommentar 
Esko Töllinoja (L)*  
Petra Elfström (S)*  
Sanna Stenberg (HOP)*  
*Närvarade via videolänk 
 
Övriga Kommentar 
Susanne Holmgren, Socialchef  
Cissi Hedwall, Äldreomsorgschef samt chef för HSL & Kvalitét* § 88 
Pernilla Neuman, Chef för AMI och LSS/psykiatri* §§ 88, 92 
Sara Karlsson, ekonom*  
Jesper Öberg, sekreterare  
Anders Svensson, familjestödjare § 89 
Benita Paues, familjestödjare § 89 
*Närvarade via videolänk 
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Dnr 
§ 93 Rapporter ........................................................................................ 12 
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Dnr  

§ 86 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
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Dnr 2021-00008 

§ 87 Information från nämndens fackliga samverkan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Samverkan har genomförts med företrädare för fackliga organisationer.  

Beslutsunderlag 
Socialnämndens samverkansprotokoll 2021-09-06 

Skickas till 
Akten  
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§ 88 Läget i verksamheterna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Susanne Holmgren, Cissi Hedwall och Pernilla Neuman redogör för läget i 
verksamheterna. 

De delar av Växthuset som brunnit ska nu börja rivas men det finns i 
dagsläget ingen tidsplan på när det arbetet kommer att vara färdigt. Det är 
företaget som från början byggde växthuset som utför rivningen.  

Angående vattenskadan på Spelmannen så är det diskmaskinen som har 
orsakat läckan. Det har runnit vatten i väggen från diskrummet till köket och 
eftersom köket är så gammalt väljer man att rusta allt på en gång. Kost- och 
städ ska i samarbete med kökspersonalen och en köksarkitekt för att ta 
fram en plan för det nya köket. Tillsvidare har varken köken på 
Hesselgrenska eller Petreskolan kapaciteten att producera den mängden 
mat även på kvällar och helger, så mat till Spelmannen tas istället från 
Sandviken. Även matsalen på boendet kommer att vara avstängd. Eftersom 
allt detta kommer innebära en försämring av kvalitét och trivsel för de 
boende på Spelmannen kan de komma att bli kompenserade för detta 
genom en sänkning av avgiften.  

I övrigt så har utbildningen för yrkessvenska på Björkhagsskolan drog igång i 
tisdags och det är ca 10 personer som går den i nuläget. Kommunens 
Medicinskt Ansvariga Sjuksköterska har sagt upp sig och annonsen för 
tjänsten är ute. En annons för intern projektledare för det nya äldreboendet 
är också ute. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Susanne Holmgren, Socialchef, Cissi Hedwall, 
Äldreomsorgschef samt chef för HSL & Kvalitét och Pernilla Neuman, chef 
för AMI och LSS/psykiatri. 
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Dnr 4858 

§ 89 Information om stödsamtal/familjestöd 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Anders Svensson och Benita Paues redogör för sitt arbete med familjestöd. 
De får sina uppdrag av socialsekreterare som uppmärksammat att ett barn 
behöver extra stöd och det visar sig ofta handla om en större problematik i 
barnens omgivning. Det är i regel många olika personer både inom och 
utanför barnens familjer som blir involverade i samtalen, där man 
diskuterar vilka möjligheter det finns för att förbättra situationen.  

Familjestödjarna hjälper till att samordna en rad olika samhällsinrättningar 
för att hjälpa familjerna, så som förskola, vuxenpsykiatri, boendestöd, 
kontaktfamiljer, personligt ombud, dietist, rättsväsende, BVC, folktandvård 
etc. 

De arbetar också med ungdomar som om hamnat i kriminalitet eller har 
problem med droger, ofta långt ner i åldrarna. Det finns planer på att 
försöka ordna praktikplatser och liknade för dessa ungdomar under 
sommaren.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Anders Svensson och Benita Paues, 
familjestödjare. 
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Dnr 2021-00043 

§ 90 Budget 2022, plan 2023-2024 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att 

• fastställa verksamhetsplan 2022-2024 inklusive nämndmål för 2022 

• fastställa budget 2022, plan 2023-2024 

• ge socialchefen i uppdrag att utreda möjligheten till att återlämna 
de tomma lägenheter som finns på Hantverkarn till HoforsHus AB. 

• ge socialchefen i uppdrag att vid behov utreda potentiella 
omfördelningar i nämndens årsbudget mellan verksamheterna. 

• det skrivs in kompletterande texter i verksamhetsplanen och budget 
2022 som beskriver de utmaningar och farhågor som nämnden har 
gällande framtida kostnader för växthuset, införandet av heltid som 
norm samt hyran för Bygdegården.  

Ärende 
Kommunfullmäktige har fastställt ekonomiska ramar för budget 2022 och 
plan 2023-2024. Socialnämnden blev tilldelad en ram på 275,9 mkr. där 
kompensation för löneökningar samt kostnadsökningar på 0,5 mkr. ingår. 
Sedan ramarna blivit tilldelade har det gjorts en ramjustering mellan 
socialnämnden och kommunstyrelsen vilket gör att socialnämndens nya 
ram är 275,1 mkr.  

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska respektive nämnd lämna 
förslag till budget, verksamhetsplan och nämndmål. I verksamhetsplanen 
redovisas hur budgeten är lagd per verksamhet, nämndmål för 2022 samt 
investeringsäskanden. Nämndmålen är oförändrade inför 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Sara Karlsson 2021-09-01 
Verksamhetsplan 2022, plan 2023-2024 
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Beslutsförslag under mötet 
Arne Evertsson (L) yrkar på att socialnämnden beslutar att  

• fastställa verksamhetsplan 2022-2024 inklusive nämndmål för 2022 

• fastställa budget 2022, plan 2023-2024 

• ge Socialchefen i uppdrag att utreda möjligheten till att återlämna 
de tomma lägenheter som finns på Hantverkarn till HoforsHus AB. 

Kenneth Axling (S) yrkar på att socialnämnden ger socialchefen i uppdrag 
att vid behov utreda potentiella omfördelningar i nämndens årsbudget 
mellan verksamheterna. 

Gry Sjöberg (HOP) yrkar på att det skrivs in kompletterande texter i 
verksamhetsplanen och budget 2022 som beskriver de utmaningar och 
farhågor som nämnden har gällande framtida kostnader för växthuset, 
införandet av heltid som norm samt hyran för Bygdegården.  

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Budgetberedningen  
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Dnr 4893 

§ 91 Information från Hemtjänsten 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 
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Dnr 2021-00012 

§ 92 Yttrande över revisionens granskning av ej 
verkställda beslut enligt LSS 

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

Ärende 
Revisionen har gett revisionsbyrån KPMG i uppdrag att granska kommunens 
verkställande av boendebeslut enligt LSS. KPMG har presenterat en 
granskningsrapport i ärendet och revisionen har begärt socialnämndens 
yttrande över densamma.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Susanne Holmgren, 2021-09-08 

Yttrande i anledning av Hofors kommuns revisorers planenliga granskning 
av ej verkställda boendebeslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (”LSS”) 

Skickas till 
Kommunrevisorerna 
Akten  
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§ 93 Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för rapporterna.  

Ärende 
Kenneth Axling (S) berättar om informationsmötet om ny kretsloppsplan för 
Hofors kommun som hölls för Kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare den 15/9.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Kenneth Axling (S) 
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Dnr 2021-00032 

§ 94 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 föregående sammanträde den 26 augusti 2021 har 
följande delegationsbeslut tagits: 

Datum Beskrivning  Dokumentid 

2021-09-01 Delegationsbeslut relaterade till Lex-Sarah, 
augusti 2021 

4901 

2021-08-31 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt LSS, augusti 2021 

4899 

2021-08-31 Delegationsbeslut inom äldreomsorg enligt 
SoL, augusti 2021 

4898 

2021-08-31 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt SoL, augusti 
2021 

4897 

2021-08-27 Delegationsbeslut inom IFO, augusti 2021 4900 

2021-09-08 Protokoll från Utskottet för Individärenden 
(UFI), 2021-09-08 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2021-09-08 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2021-00033 

§ 95 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan föregående sammanträde 
den 26 augusti 2021: 

Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning  Dokumentid 
2021-
09-08 

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag KF 2021-08-24  § 
71 Besvarande av motion om 
digitala hjälpmedel 

4904 

2021-
09-06 

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag KF 2021-08-24 § 
59 Avsägelse/fyllnadsval 

4890 

2021-
08-30 

KPMG VB: Granskning av kommunens 
införande av digital välfärdsteknik 

4903 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2021-09-08 

Skickas till 
Akten  
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