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§ 122. Val av justerare 

Ärende 

Socialnämnden beslutar jämte ordförande justera dagens protokoll utse Remzija Kolasinac 
(S) 

  

§ 123. Godkännande av dagordningen 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen 
 
  

§ 124. Information från kommunens fackliga samverkansgrupp 

Ärende 

MBL- information/samverkan om dagordningens ärenden ställdes in då ingen facklig 
representant kunde närvara. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen 
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Dnr 2017/103 

§ 125. Sammanträdesdagar år 2018 

Ärende 

Från kommunkansliet föreligger förslag på datum, tid och plats för sammanträdesdagar 
2018. 

* Endast om inte beslut kan ske genom ordförandebeslut 

 
 

 Kl Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec    Dec 
Stoppdatum för 
ärenden, tisdag 

12.00      8 6 6  10,30         29      14   11    9  1.27       

Beredning, torsdag 
 

08.15 10   2.)    8 8  12     2, 31      16   13  11  8,29       

Samverkan, torsdag 13.15 10   2.) 8 8  12     2, 31      16   13  11  8,29       
Socialnämnd 
torsdag 

08:15    25 21  1.) 

 
 22  26   17   14   30  27  25  22 13      13 

1.) Onsdag eftermiddag 13:15 
2.) Beredning o samverkan 
onsdag. Beredning kl 13:00 och 
samverkan 15:00 

                 

Utskottet för 
individ- 
ärenden, onsdag 

08.15 10,31  21  14  4,25    16    5,27   18   8,29  19   10,31     21  12      

Kommunala 
Pensionärsrådet 

08.30      7      9         5        5   5 

Kommunala rådet 
för 
funktionshindrade 

13.15      7      9         5        5   5 

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesdatum 2018 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Ulrika Tysk 2017-10-30 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att socialnämndens sammanträdesdagar år 2018 fastställs till kl.08:15 i Kommunhuset, 
Granvägen 8, sammanträdesrummet Stollen, med datum som ovan 
 
att socialnämnden beslutar att kommunala pensionärsrådets sammanträdesdagar år 2108 
fastställs till kl 08:30 i Granvägen 2, sammanträdesrummet med datum som ovan 
ovan 
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att socialnämnden beslutar att kommunala rådet för funktionshindrades 
sammanträdesdagar år 2018 fastställs till kl 13:15 i Granvägen 2, sammanträdesrummet med 
datum som ovan 
 
Expedieras 
Styrelser och nämnder 
Hemsidan 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala rådet för funktionshindrade 
Akten 
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Dnr 2017/104 

§ 126. Plattform för Vuxna med beroendeproblematik 

Ärende 

Handläggare på Vuxenenheten har arbetat fram riktlinjer för handläggning av ärenden 
gällande vuxna med missbruksproblematik/beroendeproblematik. 
 
Syftet med riktlinjerna är att förtydliga rättspraxis och prioriteringar för att stödja den 
enskildes rättssäkerhet genom att göra handläggning och biståndsprövning mer enhetlig. 
Detta bidrar till att handläggningen underlättas för varje enskild handläggare. Riktlinjerna 
ska ses som ett hjälpmedel i handläggarens dagliga arbete och ska ej ses som en regel. Varje 
beslut ska utgå från den enskildes behov. Alla beslut om insatser ska vila på Socialstyrelsens 
Nationella riktlinjer för missbruk och beroendevård. Riktlinjerna ska ge handläggare vid 
Vuxenenheten stöd och vägledning i det dagliga arbetet. 

Beslutsunderlag 

Plattform för Vuxna med beroendeproblematik 
Tjänsteskrivelse, tf. enhetschef Barn- och unga Christina Eriksson Östblom 2017-10-24 
Muntlig information från tf. enhetschef barn- och unga Christina Eriksson Östblom och 
samordnare Individ- och familjeomsorgen Torbjörn Nordström  
 
Jäv 
Vid beslut av detta ärende lämnade ledamot Torbjörn Nordström (L) sammaträdessalen då 
närvaron föranleder jäv. Kent Olsson (FTH) ersätter Torbjörn Nordström. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  
 
att anta Riktlinjer för vuxna med missbruksproblematik/ 
beroendeproblematik. 
 
Expedieras 
Christina Eriksson Östblom 
Emma Lundin 
Torbjörn Nordström 
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Dnr 2017/108 

§ 127. Förslag på öppenvård i Hofors 

Ärende 

Undertecknad fick, efter en kort information om tankar och idéer, kring uppstart av en 
öppenvård i Hofors Kommun, uppdraget att sammanställa förslag på olika former av 
öppenvård. Samt ett förslag på delbeslut till en verksamhet som kan vara lämplig för att 
kunna möta behoven som finns i kommunen. 
 
Uppdraget ledde fram till tre (3) olika former av öppenvård: 
1. Extern öppenvård, ledd av en redan befintlig behandlingskoncern. 
2. Kommunal öppenvård, med möjlighet till många insatser i exempelvis Bygdegården. 
3. Kommunal öppenvård, med få insatser som är placerad i lokaler lämpliga för detta 
ändamål. 
 
I uppdraget har undertecknad varit i kontakt med de stora företagen i Hofors, Ovakos HR, 
Enercos HR, Hofors Kommuns HR samt IFO, Hälsocentralens ledning samt Entré Hofors för 
att höra deras åsikter om att utnyttja en eventuell öppenvård i kommunens regi. 
Alla inblandade har ställt sig positiv till en sådan verksamhet och är villig att köpa insatser 
från sådan verksamhet. 
 
Efter samtal med de inblandade intressenterna, ser utredaren behoven av bredd i den 
eventuella öppenvården för att kunna möta de behov som finns hos företagare, 
Hälsocentral, kommun samt IFO. Vilket innebär förslag nummer två (2) i bilagan. 
Utredaren ser inte några fördelar i dagsläget att avgränsa någon funktion från en 
öppenvård, utan tvärt om, att fylla innehållet i öppenvården med mycket resurser för att ha 
möjlighet att utföra vad som nu görs av externa utförare för dyra pengar. Även att 
möjligheterna finns till att ”skräddarsy” insatser för personer som har särskilda behov av 
detta. 
Utredaren har även tagit med i beräkningen att förslag två (2) kommer att generera den 
bästa ekonomin för kommunen i dagsläget då alla intressenter kan tänka sig att köpa 
öppenvårdinsatserna till marknadsmässiga priser då kvaliteten i behandlingen kan på ett 
bra sätt möta individens behov. 

Beslutsunderlag 

Alternativa behandlingsformer avseende öppenvård i Hofors 2017-11-06 
Tjänsteskrivelse, samordnare individ- och familjeomsorgen Torbjörn Nordström 2017-11-07 
Muntlig information från samordnare Individ- och familjeomsorgen Torbjörn Nordström 
 
Jäv 
Vid beslut av detta ärende lämnade ledamot Torbjörn Nordström (L) sammaträdessalen då 
närvaron föranleder jäv. Kent Olsson (FTH) ersätter Torbjörn Nordström. 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att bifalla fortsatt utredning enligt förslag ” Öppenvård i kommunen utan inskränkningar” 
(förslag nummer två (2) i bilagan) 
 
att ta fram en ekonomisk kalkyl för förslaget. 
 
Expedieras 
Torbjörn Nordström 
Susanne Holmgren 
Pernilla Neuman 
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Dnr 2017/106 

§ 128. Rekommendationer från Sverige Kommuner och Landsting (SKL) – Sätt 
ljus på natten 

Ärende 

Sveriges kommuner och landsting SKL har den 20 januari 2017 beslutat  
att rekommendera Sveriges kommuner att anta den rekommendation avseende särskilt 
boende som utarbetats av SKL i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, 
FAMNA och vårdföretagarna. 
 
Regeringen avslog våren 2016 Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt 
boende för äldre. I stället valde man att förtydliga Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 
3 §). Där framgår det att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas 
tillgänglig dygnet runt. För att stödja kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i 
särskilt boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden anges 
som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbete. 
Rekommendationen till kommunerna i syfte att stärka och utveckla kvalitén omfattar 
följande punkter. 
 

1. Koll på läget 
2. Planera utifrån individens behov 
3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 
4. Ledarskap 
 

SKL kommer under året att ge stöd till landets kommuner avseende tillämpningen av 
rekommendationen. Följande stödinsatser planeras. 

 Identifiera, dokumentera och sprida goda exempel 

 Länsgemensamma dialoger 

 Workshops 

 Webbsändningar riktade till baspersonal och chefer 

 Ta fram underlag för upphandling av välfärdsteknik. 
 
 
Bedömningen i socialnämndens ledningsgrupp är att rekommendationen ligger i linje med 
Socialnämndens mål. Rekommendationen kan utgöra ett stöd i det fortsatta arbetet med 
att tillförsäkra god kvalitet i det särskilda boendet. 

Beslutsunderlag 

Sveriges Kommuner och landsting – Kvalitet i särskilt boende 2017-01-20 
Tjänsteskrivelse, äldreomsorgschef Anita Svensson 2017-11-01 
Muntlig information från äldreomsorgschef Anita Svensson 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att anta rekommendationen för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för 
äldre. 
 
Expedieras 
Anita Svensson 
Äldreomsorgens enhetschefer 
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Dnr 2017/107 

§ 129. Nya lagen om utskrivningsklara 

Ärende 

Hur Trygg hemgång skulle kunna organiseras och finansieras i Hofors Kommun. 
   
Den 1 januari 2018 upphävs nuvarande lag om kommunernas betalningsansvar för viss 
hälso- och sjukvård och ersätts av, ”Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård”. För patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård kommer den upphävda lagen 
om kommunernas betalningsansvar dock fortsätta att tillämpas fram till och med 31 
december 2018. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av den 
slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt 
sätt. 
 
I dag har kommunen 5 vardagar för somatiska sjukvården och 30 dagar inom psykiatrin att 
planera hem brukaren innan betalningsansvaret inträder. Lagändringen innebär att det blir 
samma regler för somatiska sjukvården som inom psykiatrin, och att betalningsansvaret 
inträder efter tre dagar. Eftersom helger inte är undantagna i den nya lagen innebär det att 
kommunen även ska kunna planera och ta emot brukare under helger. 
 
Sveriges kommuner och Landsting har tagit fram en rapport: Trygg hemgång, för 
effektivare och säkrare utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Trygg hemgång avser 
den kommunala verksamheten som ansvarar för individens vård och omsorg i hemmet efter 
en sjukhusvistelse farm till den tidpunkt då ordinarie hemtjänst och hemsjukvård tar vid, och 
skiljer sig i sin utformning och målsättning från ordinarie hemtjänst och hemsjukvård genom 
att tjänsten är tidsbegränsad, och syftar till att så snabbt som möjligt utveckla eller återta 
individens tidigare funktionsförmåga och självständighet. (Utdrag ur Trygg hemgång, 
Sveriges kommuner och Landsting, sid 5.) 
Trygg hemgång har organiserats olika i de kommuner som har insatsen.  
Gemensamt är att det är en biståndsbedömd insats och utförs av specialiserade team med 
flera olika professioner/kompetenser, vilka är omvårdnadspersonal/ undersköterskor som 
utgör stommen i teamet, biståndshandläggare, arbetsterapeut, fysioterapeut och 
sjuksköterska. Syftet med teamen är att minska betalningsansvar och onödiga 
återinskrivningar. Minska behovet av kottidsvistelser och förlänga tiden för flytt till särskilt 
boende. Teamet arbetar flexibelt, där dagsformen hos brukaren får avgöra. De ska öka 
individens självständighet genom ett rehabiliterande arbetssätt och god kännedom om 
kommunens och primärvårdens organisation och verksamheter, samt samsyn när det gäller 
uppdraget. Oftast är teamet hos brukaren dagtid under ca 14 dagar och kvällar samt helger 
går ordinarie hemtjänst in med stöd om behov finns. 
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Större kommuner har infört team för Trygg hemgång och i mindre kommuner har 
alternativa lösningar utformats. En vanlig beskrivning i kommunerna är att det är svårt att 
identifiera individerna som ska få Trygg hemgång. Det tar sig ofta uttryck i att färre individer 
än planerat får Trygg hemgång och att Trygg hemgångsteamen inte arbetar med sin fulla 
kapacitet. 
Bedömningen är att det inte finns underlag för ett specifikt team i Hofors kommun. 
Däremot föreslås en insats som benämns Trygg hemkomst.   

Förslag till Trygg Hemkomst för invånare i Hofors Kommun 

Hemgång till ordinärt boende efter en sjukhusvistelse eller till kommunens korttidsvistelse 
kan vara förknippat med oro och osäkerhet om den egna förmågan att klara av vardagens 
aktiviteter. Denna oro delas ofta av närstående. ”Trygg hemkomst” ska bidra till trygghet 
vid hemgång för brukare och berörda parter.  
Personalen ska arbeta enligt ett rehabiliterande förhållningssätt med fokus på att brukarens 

egen förmåga bibehålls/återfås. Samarbetet mellan hemtjänst, biståndshandläggare, 

hemsjukvårdens distriktssköterska/sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeuter ska 

utvecklas.  

Trygg hemkomst är inte en generell insats som omfattar alla personer som vistats på 
sjukhuset eller korttidsvistelse, utan är en biståndsbedömd insats.  
Den som vistats på sjukhus eller kommunens korttidvistelse och har ett behov enligt nedan 
kan få personal som möter upp i samband med hemkomsten.  
Kriterier som biståndshandläggaren har som utgångspunkt vid bedömning om rätten till 
Trygg hemkomst är: 
 

 uttrycker oro inför hemgång, 

 har ett omfattande omvårdnadsbehov, 

 är ensamboende och saknar närstående som kan ta emot i hemmet, 

 har nedsatt kognitiv förmåga eller har en demenssjukdom, 

 har vistats en längre tid på sjukhus eller korttidsvistelse, 

 livet har förändrats väsentligt sedan före vistelsen på sjukhuset eller korttidsplatsen 

Omvårdnadspersonalen ska ha en rutin för vad som ska prioriteras under besöket och 
brukarens behov vid det specifika tillfället avgör innehållet.   
Är brukaren inskriven i hemsjukvården, eller där det aviserats att det kommer att bli 
aktuellt, deltar vid behov sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Alla hjälpmedel 
som behövs för att möjliggöra hemgång ska förskrivas redan från sjukhuset och vara på 
plats när brukaren kommer hem.  
Biståndshandläggaren följer upp beslutet efter någon dag efter hemgång med brukare och 
eventuellt närstående. Om möjligt är näransvarig eller annan omvårdnadspersonal som tog 
emot brukaren vid hemkomsten med och vid behov andra professioner.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, verksamhetschef kvalitet och HSL Cissi Hedwall 2017-11-02 
Muntlig information från verksamhetschef kvalitet och HSL Cissi Hedwall 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
  
att insatsen Trygg hemkomst skrivs in i dokumentet ”Riktlinjer för handläggning av 
biståndsärenden för äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt 
socialtjänstlagen 
 
att insatsen ska debiteras från hemtjänsttaxa 
 
Expedieras 
Cissi Hedwall 
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Dnr 2017/97 

§ 130. Budget -information 

Ärende 

Budget diskussionen fortsätter. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Socialchef Susanne Holmgren och Ekonom Sara Karlsson 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (18) 
Socialnämnden 
2017-11-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

  

§ 131. Rapporter 

Ärende 

Information från äldreomsorgschef Anita Svensson om en Lex-Maria anmälan som 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att lägga ner.  
 
Anne Persson (HOP) informerar om Högbodagarna, informationsmaterial kommer att finnas 
på länsstyrelsens hemsida.   
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Dnr 2017/1002 

§ 132. Rapportering av meddelanden 

Ärende 

 

Löpnr Ärende Avsändare/Mottagare 
 

Reg.datum 

360/2017 Budgetproposition 2018 och 
höständringsbudgeten för år 
2017 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

2017-09-22 

420, 
422/2017 

Beslut om obesvarade 
motioner och 
medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 2017-10-17 

428/2017 Beslut om statsbidrag till 
Equmeniakyrka för insatsen 
Mötesplats för asylsökande i 
Region Mitt 

Länsstyreslen Gävleborgs län 2017-11-02 

429/2017 Beslut om statsbidrag till 
Rädda Barnen för insatsen 
”Egenmakt och stärkt 
föräldraskap” 

Länsstyrelsen Gävleborgs län 2017-11-02 

430/2017 Beslut om statsbidrag till ABF 
Hofors för insatsen ”Boskola 
för nyanlända” samt ”Mat 
och prat – köksskola för 
nyanlända” 

 Länsstyreslen Gävleborgs län 2017-11-02 

Beslutsunderlag 

Tjänstskrivelse, nämndsekreterare Ulrika Tysk 2017-10-30 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att lägga meddelandena till handlingarna  
 
 
Expedieras 
Akten 
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Dnr 2017/1001 

§ 133. Rapportering av delegationsbeslut 

Ärende 

Utskottet för individärenden                                       Protokoll 2017-11-01 
 
Individ- och familjerätten 
 
Äldreomsorgen                                                               Oktober 2017 
                                                                                           Hemstjänsten, SoL, särskilt 
                                                                                           Boende, SoL 
                                                                                           Dagverksamhet SoL, 
                                                                                           Korttidsvistelse SoL, 
                                                                                           Avgiftsbeslut SoL, 
                                                                                           Trygghetslarm 
 
LSS/Psykiatrin                                                                  Oktober 2017 
                                                                                           Korttidsvistelse, personlig 
                                                                                           Assistans, boende 
                                                                                           Ledsagarservice, LSS    
 
Ordförandets tjänstgöringsrapport oktober 2017                              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Ulrika Tysk 2017-10-30 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna 
 


