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§ 32 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med följande ändringar 

Ärende 
Ärende § 35 utgår då demenssamordnare, med anledning av pågående Corona-pandemi, 
inte har kunnat påbörja sitt arbete. 

Dnr  
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§ 33 Information från nämndens fackliga samverkan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen 

Ärende 
Samverkan har genomförts med fackliga organisationer. Vision undrar om tjänst för tillför-
ordnad enhetschef för IFO (ekonomiskt bistånd/vuxenenheten och AMI) kommer att läggas 
ut. 
 
Under sammanträdet framförs önskemål om mer av en röd tråd i de fackliga samverkans-
protokollen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från facklig samverkan, 2020-05-04 

Dnr 2020/5 
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§ 34 Information om läget i verksamheterna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen 

Ärende 
Äldreomsorgschef och Socialchef redogör för läget i verksamheterna med anledning av 
pågående Corona-pandemi. 
 
Läget kan just nu beskrivas som stabilt. Förra veckan var det osäkert kring sjukfrånvaro i 
hemtjänsten men nu har det blivit bättre. Kommunen har god tillgång till sjukmaterial. Ar-
betet pågår med sommarsemestrar. Det kan bli aktuellt med bemanning inom sjuksköters-
kor. Kommunen skickar fler till provtagning, kommunen har fått tillstånd avseende alla som 
skickats. Det är problematiskt att skicka personal till Gävle, kan vara kontraproduktivt. 
Kommunen drar därför i trådar för att ordna till provtagning här. 
 
Smittspridningen verkar gå ned. Håll i – håll ut! 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Anita Svensson, äldreomsorgschef och Susanne Holmgren, social-
chef 

Dnr  
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§ 35 Information från demensamordnare 

Ärende 
Ärendet utgår då demenssamordnare, med anledning av pågående Corona-pandemi, inte 
har kunnat påbörja sitt arbete. 

Dnr  
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§ 36 Information om digitala inköp 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen 

Ärende 
Äldreomsorgschef redogör för hur arbetet fortskrider för att ge ökad möjlighet till digitala 
inköp för brukare. 
 
Handlarna har kallats ihop för att förutsättningslöst diskutera hur betalning kan hanteras 
för brukarna. Hemtjänsten ska inte hantera kontanter. Lösningar med kort och faktura har 
tidigare använts men digitala lösningar är intressant. Faktura är fortfarande ett alternativ. 
Handlarna har också fått fylla i frågeformulär avseende vad de kan tillgodose. 
 
Äldreomsorgschef m.fl. har varit på Järbo på studiebesök som var först i Sandvikens kom-
mun med digitala inköp. Detta har utökats till hela Sandvikens kommun. Ett minus är att 
brukaren inte får ett kvitto, det finns behov av ett kvitto i fysisk form. 
 
Många problem har identifierats som behöver lösas. Det är inte alla som har bank-id. Flera 
lösningar kräver att brukare åker till Gävle, vilket utgör ett hinder. 
 
I nuläget mäktar verksamheten inte med att driva denna fråga men man kommer fortsätta 
när läget lugnat ned sig lite. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Anita Svensson, äldreomsorgschef 

Dnr  
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§ 37 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre 

Beslut 
Socialnämnden beslutar  

- att förenklat beslutsfattande införs under oktober 2020 avseende beslut om trygg-
hetstelefon för personer som är fyllda 70 år eller äldre, samt 

- att arbetsgruppen ska arbeta vidare med att införa förenklat beslutsfattande om 
hemtjänst för vissa äldre. 

Ärende 
Den 1 juli 2018 trädde en ny bestämmelse i kraft (4 kap. 2 a § socialtjänstlagen). Den nya 
bestämmelsen innebär att socialnämnden får befogenhet att erbjuda hemtjänstinsatser till 
äldre personer utan någon föregående behovsprövning. Istället för behovsprövning ska 
erbjudandet grunda sig i de riktlinjer som kommunen fastställer. Bestämmelsen är frivillig 
för kommunen att tillämpa. 
 
Kommunen kan i sina riktlinjer närmare precisera villkoren och omfattningen för de insat-
ser som kommunen erbjuder samt den ålder som ska gälla för att komma i fråga för dessa 
insatser. I begreppet hemtjänst ingår både serviceinsatser och personlig omvårdnad. Kort-
tidsplatser omfattas inte.  
 
Syftet är att ge de kommuner som så  önskar möjlighet att bevilja insatser inom äldre-
omsorg på ett enklare sätt, samt att stärka äldre personers självbestämmande, delaktighet 
och medinflytande över hur insatserna utförs. Då det blir enklare att få hemtjänst i ett ti-
digt skede är förhoppning att fler äldre ska komma i kontakt med äldreomsorgen tidigare. 
 
Om den äldre vill eller om kommunen bedömer att den äldre behöver mer omfattande 
insatser än de som erbjuds inom ramen för förenklat beslutsfattande, ska en utredning och 
behovsprövning alltid göras och bistånd i form av hemtjänst beviljas med stöd av 4 kap. 1 § 
SoL. 

Motivering 
Att använda kostnadsberäkningar till de som verkligen har stort behov, samt till att utföra 
uppföljningar regelbundet.  

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden har i augusti 2018 gett Cissi Hedwall och Carina Lindkvist i uppdrag att se 
över möjlighet för socialnämnden att införa förenklat beslutsfattande. Man beslutade att 
avvakta med införandet till dess att Socialstyrelsen har presenterat ett förslag hur man kan 
kombinera förenklat beslutsfattande med utredningar som utförs enligt modellen IBIC (In-
dividens behov i centrum). 
 

Dnr 2018/70 
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Socialnämnden har vid sammanträde den 21 november 2019 beslutat att tillsätta en ar-
betsgrupp av tjänstemän som får i uppdrag att utreda och föreslå förenklat beslutsfattande 
om hemtjänst för vissa äldre samt att arbetsgruppen får i uppdrag att informera om utred-
ningen på socialnämndens möte i april 2020. 
 
Socialnämnden har vid sammanträde den 16 april 2020 fått information om resultat av 
arbetsgruppens utredning   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Anna Östblom, 2020-04-24 

Expedieras 
Biståndsenheten 
Eija Viitala Larsson 
Cissi Hedwall 
Sussie Holmgren 
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§ 38 Handlingsplan för minoritetspolitiskt program 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till handlingsplan för minoritetspolitiskt pro-
gram 

Ärende 
Ändringarna i Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) började 
gälla från och med den 1 januari 2019. Därmed har kommunerna ett krav på att anta mål 
och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. 
 
Kommunfullmäktige antog den 23 april 2019 (§ 43) ett minoritetspolitiskt program för Ho-
fors kommun. Kommunfullmäktige beslutade också att uppdra till nämnderna att ta fram 
handlingsplaner för 2020. 
 
Ett förslag till handlingsplan för socialnämndens arbete med nationella minoriteters rättig-
heter är framtagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Susanne Holmgren, 2020-03-04 
Förslag till handlingsplan 2020 för socialnämndens arbete med nationella minoriteters rät-
tigheter 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 

Dnr 2019/33 
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§ 39 Information om dokumenthanteringsplan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen 

Ärende 
Mikael Ingvarsson i sin roll som jurist för kanslifunktionen redogör för kommunens arbete 
med att ta fram en ny dokumenthanteringplan och vad processbaserad dokumenthante-
ring innebär. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från kanslijurist Mikael Ingvarsson 

Dnr  
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§ 40 Yttrande över dokumenthanteringsplan, kommungemen-
samma processer 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta föreslaget yttrande som sitt eget och att överlämna det till 
kommunstyrelsen 

Ärende 
Den 2 april 2020 begärde kommunstyrelsen socialnämndens yttrande över de doku-
menthanteringsplaner kommunstyrelsen föreslås anta rörande kommungemensamma sty-
rande och stödjande processer. 

Yttrande 
Socialnämnden anser  

- att de i planen bifogade processerna behöver brytas ned ytterligare i rutiner och ar-
betsbeskrivningar för att det ska gå att arbeta utifrån dem, 

- att någon skulle behöva vara ansvarig för att hålla planen uppdaterad. Den skulle 
behöva revideras kontinuerligt för att hållas aktuell, samt 

- att planens tillgänglighet för personal och dess implementering i verksamheten 
skulle underlättas om planen på samma sätt som socialnämndens ledningssystem 
gick att nå med klickbara länkar. 

Beslutsunderlag 
Begäran om yttrande rörande kommungemensamma processer, 2020-04-02 
Klassificeringsstruktur 
Förslag till dokumenthanteringsplaner rörande processer inom demokrati och ledning (sty-
rande) respektive inom verksamhetsstöd (stödjande) 
Tjänsteskrivelse, Susanne Holmgren, 2020-04-27 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 

Dnr 2020/34 
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§ 41 Yttrande över kost- och städutredning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta föreslaget yttrande som sitt eget och att överlämna det till 
kommunstyrelsen 

Ärende 
Bakgrund 
Borago har gjort en kost- och städutredning. Kommunstyrelsen har 6 april 2020 begärt so-
cialnämndens yttrande över rapporten. Utredningen har föreslagit fyra kortsiktiga förslag 
till effektiviseringar. 

Yttrande 
Socialnämnden anser att Boragos förslag förskjuter kostnaderna till äldreomsorgen istället. 
Utökning av personal måste till för att klara att ta över det som föreslås. Dessutom måste 
avdelningsköken rustas för att klara hygienkraven vilket kommer leda till höga kostnader. 
Det är inte heller genomförbart att omvårdnadspersonalen kan handha livsmedel samtidigt 
som de ska utföra insatser med personlig hygien. Det är inte heller enkelt att få till en ut-
ökning i nuvarande scheman. Verksamheten ser att förslagen lättare skulle kunna genom-
föras den dagen det nya äldreboendet står klart. 
 
Socialnämnden anser inte att förslagen 1 eller 2 i utredningen kan genomföras då de med-
för ökade kostnader inom äldreomsorgen och omvårdnadspersonalen inte bör ta över de 
arbetsuppgifterna. 
 
Förslag 1: Borttagande av servering av frukost  
Förslaget innebär att äldreomsorgen måste utöka personaltid på varje enhet. Det går inte 
att vårda brukare och samtidigt arbeta med livsmedel, då klarar vi inte hygienkraven.  De 
fyra särskilda boendena har 13 avdelningar. 0,5 timmar per enhet 7 dagar i veckan motsva-
rar 2 366 timmar per år vilket motsvarar ca 1,5 årsanställda. Den stora utmaningen blir att 
få till det i schemat. 
 
Förslag 2:  
Ta bort tillagning och servering av mat på helger inom äldreomsorgen 
Det innebär att äldreomsorgen måste utöka personaltid på två enheter som har varm mat 
idag. Minst sex timmar per helgdag. Det är en mindre utökning än för frukost men innebär 
högre kostnader och även här blir utmaningen att få till det i schemat. 
 
Förslag 3: Utred/konkurrensutsätt transporter 
Inga synpunkter 
 
  

Dnr 2020/32 
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Förslag 4: Specialkost/önskekost 
De brukare som har specialkost inom äldreomsorgen har behov av det till följd av bakom-
liggande sjukdomar och det är en sjuksköterska involverad. Önskekost förekommer endast 
vid vård i livets slut. 

Beslutsunderlag 
Rapport Kost- och städutredning, Borago, 2019-03-08 
Tjänsteskrivelse, Anita Svensson, 2020-04-28 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 
(19) 

 Socialnämnden  

 2020-05-14  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 42 Yttrande över motion om att förebygga sexuella trakasse-
rier 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta föreslaget yttrande som sitt eget och att överlämna det till 
kommunstyrelsen 

Ärende 
Vänsterpartiet har i en motion daterad 21 oktober 2019 yrkat att en handlingsplan utarbe-
tas för att systematiskt arbeta emot sexuella trakasserier och övergrepp i kommunens sko-
lor, samt att medarbetare i verksamheter som riktar sig till barn erbjuds fortbildning om 
samtycke samt om sexuellt våld och trakasserier.  
 

Kommunstyrelsen begärde 8 april 2020 socialnämndens yttrande över motionen. 
 

Det är framförallt den senare att-satsen som är aktuell för socialnämnden och då framför-
allt inom verksamheterna som arbetar med barn inom individ- och familjeomsorg samt 
med personer som får beviljade insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktions-
hindrade. 
 

I Falun arbetar familjebehandlare t.ex. mot barn enligt metod ”stopp-min-kropp”. En fram-
gångsrik metod för att öka medvetenhet kring rätten till sin egen kropp. 

Yttrande 
Socialnämnden välkomnar att dessa frågor uppmärksammas.  
 

Nämnden bedriver fortlöpande arbete för att skydda barn i kontexten sexuellt våld. Alla 
handläggare inom socialtjänsten som arbetar med barn utbildas i barnkonventionen och 
om våld i nära relationer. En handläggare på familjeenheten är specialiserad mot barnkon-
ventionen för att följa utvecklingen i området och för att hålla kollegor uppdaterade. Ytter-
ligare tjugo procent av en annan tjänst innefattar samordning av våld i nära relationer där 
de i motionen framförda förslagen ingår. 
 

Även chefer på kommunens verksamheter inom lag om stöd och service till vissa funkt-
ionshindrade har utbildats inom våld i nära relationer där sexuellt våld ingår.  
 

Socialnämnden välkomnar naturligtvis om ytterligare anslag skulle beviljas för sådana in-
satser.  

Beslutsunderlag 
Motion från Vänsterpartiet, 2019-10-2 
Tjänsteskrivelse, Pernilla Neuman, 2020-04-28 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 

Dnr 2020/35 
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§ 43 Rapporter 

Beslut 
Nämnden beslutar att tacka för informationen 

Ärende 
Ordförande informerar om ett reportage han närvarade vid i växthuset. Bland annat är 
gurkorna nu otroliga. Besök rekommenderas. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från ordförande Kenneth Axling 

Dnr  
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§ 44 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan föregående nämndsammanträde 2020-04-
16: 
 
Löpnr Meddelande Avsändare 

142/2020 Granskning av kommunens rutiner avseende 
delegation 

Kommunrevisionen 
m.fl. 

144/2020 Ändring av tillsyn IVO IVO 

159/2020 Reviderad inkallelseordning, 2019-2022 Kommunfullmäktige 

160/2020 Avgift för positioneringslarm Kommunfullmäktige 

161/2020 Revidering samt nya avgifter inom social-
nämnden 

Kommunfullmäktige 

Sedan kallelsen skickades ut har följande meddelanden inkommit: 

162/2020 Överklagan av socialnämndens beslut § 20, 
2020-04-16 att flytta LSS-boende 

Gode män m.fl. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2020-04-28 

Dnr 2020/1002 
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§ 45 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 16 april 2020 har följande delegat-
ionsbeslut tagits: 
 

Löpnr Delegationsbeslut 

149/2020 Beslut om insatser inom äldreomsorg enligt SoL - april 2020 

150/2020 Beslutade insatser inom funktionsnedsättning enligt SoL april 2020 

151/2020 Beslut relaterade till lex Sarah, april 2020 

152/2020 Delegationsbeslut inom IFO, april 2020 

153/2020 Beslutade insatser inom funktionsnedsättning enligt LSS, april 2020 

Hos IFO Protokoll från utskottet för individärenden, 2020-04-29 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2020-04-28 

Dnr 2020/1001 


