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SSocialnämnden  
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Justerare Ziita Eriksson  
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Ordförande  
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Justerare  
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2020-02-20 
Justerade paragrafer §§ 1-15 
Datum då anslaget sätts upp 2020-02-20 
Datum då anslaget tas ned 2020-03-16 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hofors kommun 
  
  
Underskrift  
 Mikael Ingvarsson, sekreterare 
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 Socialnämnden  
 2020-02-20  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 
Ledamöter 
Kenneth Axling (S) Ordförande 
Arne Evertsson (L) 1:e vice ordförande 
Ziita Eriksson (M) 2:e vice ordförande 
Anette Björk (S) Ledamot 
Tomas Fröjd (S) Ledamot 
Irene Johnsson (C) Ledamot 
Carina Halfvars (V) Ledamot 
Gry Sjöberg (HOP) Ledamot 
Charlie Ahlholm (SD) Ledamot 
 
Ersättare 
Esko Töllinoja (L) 
Britt-Marie Berglind  (KD) 
Berny Eriksson (S) 
Ingrid Andersson (C) 
Sanna Stenberg (HOP) 
Inger Johansson (SD) 
 
 
Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kommentar 
Sussie Holmgren Socialchef  
Mikael Ingvarsson Sekreterare  
Sara Karlsson Ekonom §§ 3-4 § 12 
Cissi Hedwall Verksamhetschef Kvalitet/HSL § 5 
Annika Johansson 1:e socialsekreterare, tf. enhetschef 

på IFO 
§§ 7, 10-11 

Inga Jäderström Enhetschef Hantverkarn § 13 
Maria Fransson Skyddsombud, Hantverkarn § 13 
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§ 11 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med följande ändringar 

Ärende 
Ärende § 6 rörande beslut om nedläggning av LSS-boende utgår eftersom frågan behöver 
beredas ytterligare 

Dnr  
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 2020-02-20  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Information från nämndens fackliga samverkan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Ärende 
Facklig samverkan har genomförts med fackliga organisationer. Nämnden informeras ge-
nom de därvid upprättade protokollen.  
 
Frågor om arbetsmiljö för chefer men också anställda oroar och behöver lyftas i kommun-
styrelsen. Nämndens presidium kommer boka tid med kommunstyrelsens presidium för att 
diskutera arbetsmiljö. 

Beslutsunderlag 
Fackligt samverkansprotokoll, facklig samverkan genomförd 2020-01-13 
Fackligt samverkansprotokoll, facklig samverkan genomförd 2020-02-10 

Dnr 2020/5 
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§ 33 Internkontrollplan 2020 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för socialnämnden 2020 

Ärende 
Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för att utforma en god internkontroll.  
Kontrollmoment bör väljas ut med utgångspunkt från olika kontrollområden samt 
genomföra en risk- och väsentlighetsanalys. 
 
Internkontrollplanen för 2020 omfattas av två områden som ska kontrolleras under året. 
Dessa områden har valts ut genom att prioritera de områden där riskbedömningen uppgår 
till allvarlig. Under 2020 ska det genomföras en kontroll vardera inom områdena, service 
mot allmänheten samt organisatonen som arbetsgivare. De kontroller som ska genomföras 
är 

- Kontroll av efterlevnad av rutiner 
- Riskanalyser ska göras enligt rutin samt följas upp årligen i egenkontroll 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation, Sara Karlsson, ekonom 
Tjänsteskrivelse 2020-02-03, Sara Karlsson 
Internkontrollplan 2020 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 

Dnr 2020/6 
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§ 44 Beslutsattestanter 2020 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastställa beslutsattestanter och ersättare för perioden 1 janu-
ari – 31 december 2020 

Ärende 
Enligt gällande attestreglemente skall nämnden inför varje nytt år upprätta en förteckning 
utifrån befattning över beslutattestanter och dess ersättare inom verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-08, Sara Karlsson 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 

Dnr 2020/1 
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§ 55 Information om digitalt hälsorum 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen 

Ärende 
Träff med representanter från regionen (verksamhetsutvecklare) har genomförts, Hofors 
har mottagit propåer ifall kommunen är intresserade av ett digitalt hälsorum. Rummet ska 
inte ligga i Hofors centralort där hälsocentralen redan finns. Det ska fungera som ett kom-
plement och inte som en ersättning för hälsocentral. I sådant hälsorum föreslås tillhanda-
hållas: 
 
Provtagning med eller utan assistans 

- Blodtryck 
- Glucos 
- Hemoglobin 
- Vikt 
- Venösa blodprover 
- Blåsscanning (ultraljud över urinblåsan) 
- Nytänkande innovation 
 

I hälsorummet ska man kunna träffa regionens vårdpersonal t.ex. läkare per video-
länk/digitala möten. Därigenom hoppas man långa resor för patienter kan undvikas och 
tillgängligheten förbättras.  
 
Frågan är inte beslutad.  

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av Cissi Hedwall, verksamhetschef kvalitet & HSL 

Dnr  
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§ 66 Beslut om nedläggning av LSS-boendena Mira och Orion 

Ärende 
Ärende utgår eftersom frågan behöver beredas ytterligare. 

Dnr 2020/17 
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§ 88 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan föregående nämndsammanträde 2019-12-
18: 
 
Löpnr Ärende Avsändare 
BUN 
515/2019 

Barn- och utbildningsnämndens sam-
manträdesdagar 2020 

Barn- och utbild-
ningsnämnden 

17/2020 Föreläggande angående LSS-boendet 
Mira 

Gästrike räddnings-
tjänst 

KS 109/2020 Kommunstyrelsens beslut angående ny 
verksamhet inom socialnämnden rö-
rande grön rehabilitering 

Kommunstyrelsen 

KS 110/2020 Kommunstyrelsens beslut angående 
ekonomistyrningsregler 2020 

Kommunstyrelsen 

36/2020 Inbjudan till förebygg 2020 Folkhälsa i Söderhamn 
38/2020 Föreläggande angående LSS-boendet 

Orion 
Gästrike räddnings-
tjänst 

39/2020 Verksamhetsberättelse 2019 – Familje-
rådgivningen 

Gemensam familje-
rådgivning 

46/2020 Föreläggande angående SÄBO Hantver-
karn 

Gästrike räddnings-
tjänst 

68/2020 Klagomål angående flytt av brukare God man 
Sedan kallelsen skickades ut har följande meddelanden inkommit 
76/2020 Inbjudan till digital delaktighet Region Gävleborg 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2020-02-04 

Dnr 2020/1002 
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§ 99 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 2019-12-18 har följande delegat-
ionsbeslut tagits: 
 

Löpnr Delegationsbeslut 
9/2020 Beslutade insatser inom äldreomsorg, december 2019 

10/2020 Beslutade insatser inom funktionsnedsättning enligt SoL, december 
2019 

11/2020 Beslutade insatser inom funktionsnedsättning enligt LSS, december 
2019 

12/2020 Delegationsbeslut fattade inom IFO, december 2019 
Hos IFO Protokoll, utskott för individärenden 2020-01-15 
20/2020 Yttrande angående IVO:s tillsyn av socialtjänsten 
40/2020 Beslutade insatser inom funktionsnedsättning enligt LSS, januari 

2020 
41/2020 Beslutade insatser inom funktionsnedsättning enligt SoL, januari 

2020 
42/2020 Beslut relaterade till Lex Sarah, januari 2020 
43/2020 Beslutade insatser inom äldreomsorg, januari 2020 
44/2020 Delegationsbeslut fattade inom IFO, januari 2020 
Hos IFO Protokoll, utskott för individärenden 2020-02-05 

Sedan kallelsen skickades ut har följande delegationsbeslut tagits: 
Hos IFO Protokoll, utskott för individärenden 2020-02-05 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2020-02-04 

Dnr 2020/1001 
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§ 110 Yttrande angående Ivos tillsyn av socialtjänsten 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Ärende 
Ordförande har fattat ordförandebeslut om yttrande till socialnämnden med anledning av 
förestående inspektion.  

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av Annika Johansson, 1:e socialsekreterare och tf. enhetschef inom 
IFO 

Dnr 2019/74 
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§ 111 Yttrande över KPMG:s granskning av rutiner vid orosan-
mälningar 

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

Ärende 
På uppdrag av Hofors kommuns revisorer har KPMG översiktligt granskat kommunens ruti-
ner vid orosanmälningar. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens 
rutiner vid orosanmälningar när ett barn far illa är ändamålsenliga. 
 
Kommunens revisorer har önskat att socialnämnden lämnar yttrande med redovisning av 
åtgärder baserat på de rekommendationer som lämnas i rapporten. 
 
Nämnden kommer att bjuda in revisionen till dialog. 

Yttrande 
Socialnämnden ska ta fram ett samverkansdokument mellan socialnämnden samt barn- 
och utbildningsnämnden 

Beslutsunderlag 
Brev från revisionen, 2019-12-04 
Granskning av kommunens rutiner vid orosanmälningar, KPMG, 2019-12-04 
Tjänsteskrivelse, Annelie Klang, 2019-02-04 

Beslutsförslag under mötet 
Gry Sjöberg (HOP) yrkar på följande tillägg: 
 
Socialnämnden ifrågasätter starkt hur KPMG kan komma fram till att rutiner efterföljs och 
är ändamålsenliga genom den granskning som utförts. Vi ser en brist i att granskningen 
endast genomförts genom intervjuer med chefer, nämndens ordförande och granskning av 
nämndens skriftliga rutindokument. För att en granskning gällande detta skall kunna upp-
fylla sitt syfte anser vi att enhetens tjänstemän ska komma till tals. Därtill att statistik över 
genomförda förhandsbedömningar, samt genomgång av ett representativt urval förhands-
bedömningar som genomförts under en fastställd tidsperiod granskas. Detta för att få fram 
fakta över hur lagkrav och rutiner är ändamålsenliga och efterföljs. 
 
Vidare är vi kritiska till revisionsfrågorna som är utformade som ja/nej-frågor. Om revis-
ionsfrågorna varit formulerade på ett annat sätt, hade kanske granskningsmetod och efter-
följande resultat blivit av en högre kvalitet. 
 

Dnr 2019/73 
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Kenneth Axling (S) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med ursprungligt förslag (från 
tjänsteskrivelsen) samt att avslå tilläggsyttrandet.  

BBeslutsgång 
Ordförande föreslår följande propositionsordning: Först beslutar nämnden om ursprungligt 
förslag till yttrande från tjänsteskrivelsen. Därefter beslutar nämnden om förslaget till till-
läggsyrkande ska bifallas eller avslås. Nämnden godkänner propositionsordningen. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med föreslaget yttrande i tjänsteskri-
velse. 
 
Ordförande ställer fråga om att bifalla eller avslå tillägget och finner att nämnden beslutar 
att avslå tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs 
Votering med rösträkning begärs av Gry Sjöberg (HOP) angående avslag eller bifall till till-
läggsyrkandet. Ja betyder att tillägget ska bifallas och nej att tillägget ska avslås. Omröst-
ning genomförs, fyra röster för ja och fem röster för nej. Ordförande finner att nämnden 
beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsprotokoll bifogas protokollet. 

Expedieras 
Revisionens biträde 
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§ 112 Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Ärende 
2019 år resultat redovisas vilket uppgår till 500 000 kr. Kostnader för sjuklöner redovisas 
också. Sjuklönekostnader har ökat med mellan 50 – 100 % i samtliga verksamheter bortsett 
från HSL/kvalitet. Framförallt beror det på att korttidsfrånvaron har ökat mycket. Långtids-
frånvaron har å andra sidan minskat mycket vilket är glädjande. Siffror för enkel och kvalifi-
cerad övertid redovisas också. 
 
Investeringsäskandet för äldreboende har godkänts i fullmäktige. 
 
Ökat samarbete mellan förskola och socialtjänst, så att man arbetar enligt samma princi-
per, för att inte missa att barn far illa (Skottlandsmodellen). 

Beslutsunderlag 
Muntliga presentationer:  
Sara Karlsson, ekonom,  
Kenneth Axling, ordförande,  
Carina Halfvars, ledamot 

Dnr  
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§ 113 Svar på inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen 

Ärende  
Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på Hantverkarn 2020-01-15 utifrån att enhetschef 
och skyddsombud hade gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket om en allvarlig incident som 
varit på enheten. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation, Inga Jäderström, enhetschef på Hantverkarn och Maria Fransson, 
skyddsombud 
Tjänsteskrivelse, Inga Jäderström, 2020-02-03 
Anmälan till arbetsmiljöverket från Hantverkarn, 2019-12-02 
Inspektionsmeddelandet från Arbetsmiljöverket, 2020-01-15 
Svaret till Arbetsmiljöverket 2020-01-31 

Expedieras  
Enhetschefer äldreomsorgen 

Dnr 2020/10 
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§ 114 Kvalitetsberättelse 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna Kvalitetsberättelse 2019 med fortsatt förbättringsar-
bete för 2020. 

Ärende 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheter regelbundet dokumentera de åtgärder 
som vidtagits för att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet samt vilka resultat som 
uppnåtts.  
 
För att uppnå dessa krav upprättar socialnämnden årligen en kvalitetsberättelse som be-
skriver hur arbetet bedrivits under året. 
 
Kvalitetsberättelsen beskriver det gångna årets kvalitetsarbete och bidrar till det systema-
tiska kvalitetsarbetet. Genom att årligen summera vidtagna åtgärder kan ytterligare strate-
gier för nästkommande års arbete identifieras och prioriteras. 
 
Förslag till kvalitetsberättelse har tagits fram. Där beskrivs kvalitetsarbetet under föregå-
ende år samt förslag till fortsatta förbättringsarbete för 2020. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation, Cissi Hedwall 
Tjänsteskrivelse 2020-02-03 Cissi Hedwall 
Kvalitetsberättelse 2019 inklusive bilaga 1-4. 

Expedieras 
Susanne Holmgren 
Cissi Hedwall 
Akten 

Dnr 2020/12 
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§ 115 Patientsäkerhetsberättelse 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2019 

Ärende 
Vårdgivaren (socialnämnden) ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
2. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. Vilka resultat som har uppnåtts 

 
Socialnämnden ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 
kravet på god vård i hälso- och sjukvården upprätthålls. Nämnden ska fastställa mål för det 
systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation, Inger Söderberg 
Tjänsteskrivelse, Inger Söderberg, 2020-02-04 
Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Expedieras 
Inger Söderberg (MAS) 
Cissi Hedwall (Verksamhetschef kvalitet och HSL) 

Dnr 2020/13 


