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 Socialnämnden  

 2020-11-12  

 

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 Kommentar 

Esko Töllinoja (L) Närvarar via länk Ej § 103 

Sheila Alverbäck (KD)   

Remzija Kolasniac (S)   

Ingrid Andersson (C)   

 
 

Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kommentar 

Susanne Holmgren Socialchef  

Jesper Öberg Sekreterare  

Anita Svensson Äldreomsorgschef §§ 104-106 

Cissi Hedwall Chef HSL och Kvalitet § 104 

Sara Karlsson Ekonom § 110 

Hanna Lundman Enhetschef LSS/psykiatri § 104 

Ann-Cathrin Sundberg Enhetschef LSS/psykiatri § 104 

Sven-Åke Söderkvist Socialsekreterare § 103 

Bo Joelsson Rehabgruppen § 106 
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§ 101 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med följande tillägg: 
 
Initiativärende från Charlie Ahlholm (SD): 

-  § 113 Redovisning av kommunens arbete mot våld i hemmen och i nära relationer 

Dnr  
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§ 102 Information från nämndens fackliga samverkan 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Samverkan har genomförts med företrädare för fackliga organisationer. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens samverkansprotokoll 2020-11-02 

 

Dnr 2020/5 
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 Socialnämnden  

 2020-11-12  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 104 Läget i verksamheterna 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Cecilia Hedwall och Anita Svensson redogör för den senaste utvecklingen kring Covid-19. 
Läget i samhället är alltmer ostabilt och smittspridningen ökar, men i kommunens verk-
samheter är det dock fortsatt stabilt än så länge. Det finns i dagsläget ingen misstänkt eller 
verifierad smitta på boenden eller bland personalen. Tillgången på skyddsmaterial är god 
och man jobbar kontinuerligt med att hålla lagren välfyllda. Något som däremot oroar är 
bristen på vaccin för årets säsongsinfluensa i länet, vilket kommer kräva snävare priorite-
ringar för riskgrupper. Vid besök från anhöriga på kommunens särskilda boenden finns nu 
tydliga smittskyddsrutiner, men skulle smitta uppstå på ett boende kommer man att tydligt 
avråda från besök. 
 
Hanna Lundman och Ann-Cathrin Sundberg meddelar att flytten av gruppboendet Mira 
försenas på grund av sena leveranser, bland annat till det nya köket. Flytten är nu planerad 
till efter årsskiftet.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Anita Svensson, äldreomsorgschef, Cissi Hedwall chef för HSL & 
kvalitet samt Hanna Lundman och Ann-Cathrin Sundberg, enhetschefer på LSS/psykiatri. 

 

Dnr  
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§ 105 Information om digitala inköp samt fler yrkeskategorier 
inom vård och omsorg 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Anita Svensson redogör för två pågående projekt inom äldreomsorgen.  
 
Digitala Inköp 
Digitala inköp startades upp tidigare i år men blev lagt på is när pandemin började, men nu 
har man återupptagit arbetet. Digitala inköp innebär att personalen ska göra inköp till-
sammans med brukarna i hemmen med digitala hjälpmedel. Detta innebär en kvalitetsök-
ning för brukarna då man får se varorna på ett tydligare vis och har fler valmöjligheter. 
Några problem just nu är vilka betalningsmetoder man kan använda, då alla brukare inte 
har bank-id eller kontokort. Det är brukarens bank som avgör hur betalningar kan genom-
föras och därför måste man lösa betalningsmetoden i varje enskilt fall. Tjänsten innebär 
också en viss fördyring för brukarna eftersom en extra procentuell avgift tas ut på vissa 
varor, dock inte på basvaror. Förvaltningen ska fortsättningsvis arbeta fram ett förslag till 
policy och rutiner för tjänsten som ska upp för beslut i nämnden. Inför detta ska man även 
involvera pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet i processen.  
 
Fler yrkeskategorier  
Det finns ett behov av att differentiera arbetsrollerna inom vård och omsorg för att under-
lätta anställningsprocessen, kunna erbjuda fler karriärsmöjligheter samt göra rollfördel-
ningen inom organisationen mer anpassningsbar. De nya titlarna blir underskö-
terska/habiliterare, vårdbiträde/personlig assistent samt omsorgsbiträde.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Anita Svensson, äldreomsorgschef. 

 

Dnr  
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§ 106 Information om stimulansmedel 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Anita Svensson presenterar läget för två pågående projekt. Kommunen har beviljats stimu-
lansmedel för vidareutbildning i tjänsten och 28 personer studerar just nu mot en behörig-
het som undersköteskor. Projektet har kommit igång fint och på arbetsplatserna an-
stränger man sig för att stötta och ge tid till studier på arbetstid. De stimulansmedel som 
beviljats för detta får kommunen nyttja fram till årsskiftet, men måste de medel man inte 
utnyttjat återbetalas. Efter årsskiftet får man rekvirera nya medel för projektet.  
 
Med hjälp av det riktade statsbidraget till arbete mot ensamhet bland äldre har man kun-
nat anställa två personer som arbetar med gruppgymnastik och andra gemensamma aktivi-
teter med de äldre. Detta har varit mycket lyckat, men det är oklart om bidraget avslutas 
efter årsskiftet eller inte. Man tittar just nu på hur kommunen kan göra det här till ett per-
manent inslag i verksamheterna, dels genom att undersöka om det går att söka ytterligare 
medel, men man tittar också på hur omfördelningar i budgeten eventuellt kan inrymma 
den här verksamheten. 
 
Bo Joelsson från rehabgruppen informerar om hur dagvården har gynnats av projektet och 
man har fått mer tid till aktiviteter då man har kunnat anställa två personer som jobbar 
med gymnastik och aktivering av de äldre. Framför allt på Hesselgrenska har detta varit ett 
stort lyft för de demenssjuka som annars inte får så mycket aktivering i den dagliga omsor-
gen. De har också erbjudit ett näringstillskott i samband med aktiviteterna i form av en 
smoothie som blivit populär bland de äldre. Man hoppas verkligen att den här  
verksamheten kan fortsätta i framtiden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Anita Svensson, äldreomsorgschef och Bo Joelsson, rehabgrup-
pen. 

 

Dnr  
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§ 107 Information inför beslut i kommunfullmäktige om nya 
äldreboendets placering 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Några förtydliganden har gjorts i det beslutsmaterial som skickats vidare till kommunfull-
mäktige. Nämnden har tagit del av det nya beslutsunderlaget, som i huvudsak innebär två 
förtydliganden: 

- Köket på Petreskolan klarar av att laga mat till äldreboendena om man går på Hes-
selgrenska-alternativet.  

- Närheten till buss är lika för båda alternativen 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Sussie Holmgren och Kenneth Axling. 
Reviderat beslutsunderlag.  

 

Dnr 2020/1000 
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§ 108 Socialnämndens sammanträdesdagar 2021 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastställa nedanstående förslag till 2021 års sammanträdesda-
gar. 

Ärende 
Förslag till sammanträdesdagar för Socialnämnden 2021 har arbetats fram av kansliet. Avstäm-
ningar har gjorts med nämndens presidium, ekonomifunktionen samt ordföringarna i Barn- och 
Utbildningsnämnden (BUN) och Kommunfullmäktige (KF). 
 
Förslag till sammanträdesdagar:  

 Tid Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

SN 08:15 21 18 18 22  3  26 16 7 18 16 

 

Ekonomisk kalkyl 
Beräknas inte påverka kostnader 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2020-10-12 
Förslag till sammanträdesdatum SN 2021 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsnämnden 
Akten 
 

Dnr 2020/72 

http://ephorte.hofors.se/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=25148&DB_DOKID=37208
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§ 109 Revidering av delegationsordning angående Föräldrabal-
ken 4 kap. om adoption 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastställa revidering av delegationsordning i enlighet med för-
valtningens förslag. 

Ärende 
Den 1 september 2018 trädde nya regler för adoption i kraft enligt Föräldrabalken 4 kap. 
som bland annat innebär ett nytt förfarande vid adoptionsutredningar. I socialstyrelsens 
meddelandeblad Nr. 4/2018 beskrivs detta på följande vis: 

”Det har införts en ny bestämmelse gällande adoptionsutredningar. Det är inte längre socialnämnden som ska 
yttra sig till domstolen, utan en utredare som får socialnämndens uppdrag att genomföra adoptionsutred-
ningen. Det är alltså samma ordning som gäller i mål om vårdnad, boende och umgänge. Domstolen ska ge 
ett uppdrag till socialnämnden att utse någon att genomföra en adoptionsutredning – i regel en tjänsteman 
inom socialtjänsten. Domstolen ska bestämma en viss tid inom vilken utredningen ska vara slutförd, men får 
förlänga tiden om det behövs.” 

Utifrån detta har ett förslag till revidering av punkt 17.24 i socialnämndens delegationsord-
ning tagits fram, där den nya beslutsformuleringen föreslås lyda ”Beslut i fråga om att utse 
någon att på uppdrag av rätten verkställa utredning i mål och ärende om adoption”. Vidare 
föreslås att detta beslut delegeras till enhetschef (se bilaga).  

Ekonomisk kalkyl 
Beräknas inte påverka kostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Annelie Klang, 2020-10-16 
Förslag till revidering av delegationsordning 
Föräldrabalken 4 kap. § 14 
Socialstyrelsens Meddelandeblad Nr. 4/2018 

Expedieras 
Akten 
IFO 
 

Dnr 2020/71 
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§ 110 Rapporter 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för rapporteringen. 

Ärende 
Sekreteraren informerar om två enskilda domslut från förvaltningsrätten i Falun som upp-
häver hela eller delar av två beslut fattade av Utskottet för Individärenden (UFI). Ordföran-
den fyller i och informerar om bakgrunden till domsluten och de båda ärendenas nuva-
rande status. 
 
Socialchef Susanne Holmgren berättar att Olof Wallin har anställts som ny Chef för AMI. 
 
Nämndens ekonom Sara Karlsson redovisar en lägesrapport och prognos för socialnämn-
dens budget för innevarande år. Övergripande för nämndens gemensamma budget har 
man ett överskott på 2 miljoner p.g.a. uteblivna utbildningar och konsulttjänster. Äldre-
omsorgen redovisar i nuläget ett överskott på 3 miljoner på grund av minskat antal kort-
tidsplatser då man ändrat inriktning på ett boende från korttids till särskilt boende. En pla-
cering som varit mycket dyr avslutades dessutom tidigt och en cheftjänst har legat vakant 
under hela året. Övriga verksamheter redovisar dock ett underskott. LSS/psykiatri ligger 
just nu - 3.2 miljoner, IFO - 7,9 miljoner på grund av personalkostnader och externa place-
ringar, AMI - 3,7 miljoner kr på grund av eftersläpande intäkter samt HSL & kvalitet - 
300 000 kr. Efter oktober månad redovisar nämnden totalt ett underskott på 10,5 miljoner 
kr, men man beräknar dock att kunna nå ett nollresultat vid årsslutet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från sekreterare Jesper Öberg, ordförande Kenneth Axling, socialchef 
Susanne Holmgren och ekonom Sara Karlsson. 

Dnr  
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§ 111 Rapportering av meddelanden 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan föregående sammanträde den 8 oktober 
2020:  
 

Löpnr. Meddelande Avsändare 
335/2020 Halvårsrapport januari-juni 2020 Konsument Gäst-

rikland 
Konsument Gäst-
rikland 

367/2020 KS 2020-10-13/ § 72 Budget 2021 och plan 2022-
2023, Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

368/2020 KF 2020-10-13 § 63/2020 Entledigande/fyllnadsval Kommunfullmäktige 

379/2020 Sammanträdesdagar UFI 2021 Eva Sundberg 

370/2020 IVO begär yttrande och handlingar som gäller ett ej 
verkställt beslut  

IVO 

389/2020 Svar till IVO angående Ej verkställt beslut Anita Svensson 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2020-11-04 
 
 

Dnr 2020/1002 

http://ephorte.hofors.se/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=25177&DB_DOKID=37042
http://ephorte.hofors.se/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=25177&DB_DOKID=37042
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§ 112 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 8 oktober 2020 har följande delegat-
ionsbeslut tagits: 
 

Löpnr. Delegationsbeslut 

374/2020 Beslutade insatser inom funktionsnedsättning enligt LSS, oktober 2020 

375/2020 Beslutade insatser inom funktionsnedsättning enligt SoL, oktober 2020 

376/2020 Beslutade insatser inom äldreomsorgen enligt SoL, oktober 2020 

377/2020 Delegationsbeslut inom IFO september-oktober 2020 

Hos IFO Protokoll från utskottet för individärenden (UFI), 2020-10-14 

 Protokoll från utskottet för individärenden (UFI), 2020-11-04 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2020-11-04 
 

Dnr 2020/1001 
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§ 113 Redovisning av kommunens arbete mot våld i hemmen 
och i nära relationer 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge socialchef Susanne Holmgren i uppdrag att bereda ärendet 
och återkomma med en presentation till nästa nämndsammanträde den 10 december 
2020.  

Ärende 
Charlie Ahlholm (SD) inlämnar ett initiativärende där man vill ge kommunförvaltningen att 
komma med en redovisning om hur kommunen jobbar mot våld i hemmen och i nära relat-
ioner. Dessutom efterfrågas en lägesbeskrivning av hur utvecklingen kring detta ser ut i 
kommunen. Socialnämnden konstaterar att det finns ett stort behov av detta. 

Beslutsförslag under mötet 
Ordförande Kenneth Axling yrkar på att socialnämnen beslutar att ge socialchef Susanne 
Holmgren i uppdrag att bereda ärendet och återkomma med en presentation till nästa 
nämndsammanträde den 10 december 2020. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Charlie Ahlholm (SD)  

Expedieras 
Susanne Holmgren, Socialchef 

 

Dnr  




