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Dnr  

§ 130 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
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Dnr 2021-00008 

§ 131 Information från nämndens fackliga 
samverkan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Samverkan har genomförts med företrädare för fackliga organisationer. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens samverkansprotokoll 2021-12-06 

Skickas till 
Akten  
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§ 132 Läget i verksamheterna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Susanne Holmgren och Cissi Hedwall berättar att det är lugnt i 
verksamheterna vad gäller Covid-19. Inom äldreomsorgen förekommer det 
i dagsläget ingen smitta inom någon av verksamheterna och alla de äldre 
och övriga boende som kan ta den tredje dosen har fått det. Personalen har 
också börjat ta den tredje dosen. 
 
I övrigt berättar Cissi Hedwall att en ny Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska 
(MAS) är anställd och dessutom är en ny tjänst tillsatt för Medicinskt 
Ansvarig Rehabilitering (MAR).  Ytterligare 42 personer har börjat studera 
inom äldreomsorgslyftet, vilket innebär att i stort sett hela personalstyrkan 
inom äldreomsorgen snart är utbildad. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Susanne Holmgren, socialchef och Cissi Hedwall, 
äldreomsorgschef och chef för HSL/kvalitét. 
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Dnr 2019-00078 

§ 133 Information om det nya äldreboendet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Susanne Holmgren och Cissi Hedwall presenterar bilder på den nya idéskiss 
som Norconsult har tagit fram för det nya äldreboendet. Förslaget innebär 
att det blir en ny utformning på boendet med tre olika huskroppar som är 
sammankopplade, utan att långa korridorer bildas. Detta utnyttjar den 
långsmala tomten bättre och ger större ytor utomhus. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Susanne Holmgren, socialchef och Cissi Hedwall, 
äldreomsorgschef. 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 5070 

§ 134 Information om arbetsmarknadsstatistik 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Olof Wallin presenterar den senaste arbetsmarknadsstatistiken. I dagsläget 
finns 426 arbetslösa i Hofors, varav 177 saknar gymnasial utbildning vilket 
motsvarar ca 40 %. Andelen långtidsarbetslösa, som varit utan arbete mer 
än ett år, är i Hofors ca 45 % och det är denna grupp som AMI arbetar mest 
med. Bland de som varit arbetslösa med än 2 år har antalet dock minskat 
med 8 personer under 2021, vilket är positivt.  
 
Ungdomsarbetslösheten i Hofors ligger något högre än regionen totalt, men 
den har än så länge minskat stadigt under året. Antalet individer är dock 
ganska lågt så små förändringar ger stort utslag i statistiken.  
 
Arbetsförmedlingens nya arbetssätt KROM, med privata utförare, kan liknas 
vid den tidigare stöd och matchning som utfördes av det offentliga, och 
kommer sannolikt ha en inverkan på tillgängligheten i mindre kommuner 
som Hofors. 
 
Generellt sett följer utvecklingen i Hofors kurvan för hela Gävleborg, vilken 
ligger något över genomsnittet för hela landet. Den nya budgeten som 
riksdagen antagit kommer dock innebära ett stopp för extratjänsterna 
genom arbetsförmedlingen, vilket kommer påverka Hofors extra mycket då 
man har haft många extratjänster med gott resultat. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Olof Wallin, verksamhetschef AMI 
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Dnr 5069 

§ 135 Beslut om tillfällig ersättare för 
nämndsordförande 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att som ersättare för Socialnämndens ordförande 
Kenneth Axling (S), under perioden för kommunstyrelsens ordinarie 
ordförandes sjukskrivning, utse Tomas Fröjd (S). 
 
Socialnämnden konstaterar att Tomas Fröjd (S) under perioden därmed blir 
tillika ordförande i Utskottet för individärenden. 
 
Detta beslut gäller endast under förutsättning att ordinarie ordförande i 
Socialnämnden utses som ersättare för Kommunstyrelsens ordförande vid 
dess sammanträde den 2021-12-16 och som längst till och med 
mandatperiodens slut. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärende 
Kommunstyrelsens ordförande Linda-Marie Anttila (S) är sjukskriven och för 
tillfället förhindrad att utföra sitt uppdrag som ordförande i 
Kommunstyrelsen. I kommunens styrdokument om gemensamma 
arbetsformer står i 5 § 2st "Om ordföranden på grund av sjukdom eller av 
annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden 
utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter."  
  
Under perioden för Kommunstyrelsens ordinarie ordförandes sjukskrivning 
föreslås att Socialnämndens ordförande, Kenneth Axling (S), utses till 
ersättare för Kommunstyrelsens ordförande. Detta får dock konsekvensen 
att han blir förhindrad att utföra sitt uppdrag, varav en ersättare för 
Socialnämndens ordförande också måste utses. Socialdemokraterna har 
föreslagit Tomas Fröjd (S) som ersättare till uppdraget. 
 
I kommunens styrdokument framgår det att Socialnämndens ordförande 
även innehar uppdraget som ordförande i Utskottet för individärenden. 
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Beslutsunderlag 
Muntlig information från Kenneth Axling (S) 

Skickas till 
Tomas Fröjd 
Kommunstyrelsen  
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Dnr 2021-00062 

§ 136 Beslutsattestanter 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastställa socialnämndens beslutsattestanter 
och dess ersättare för 2022. 

Ärende 
Enligt gällande attestreglemente skall nämnden inför varje nytt år upprätta 
en förteckning utifrån befattning över beslutattestanter och dess ersättare 
inom verksamheten. 
 
Sedan ingången av 2021 har dessa förändringar gjorts: 

• Verksamheten 5108 Violen har flyttats från ansvar 5240 till 5400 
• Verksamheten 5216 Luna har flyttats från ansvar 5240 till 5310 
• Verksamheten 5214 Mira har tagits bort och ersatts av 5217 Lyran 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-23, Sara Karlsson 
Beslutsattestanter SN 2022 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Dnr 2020-00092 

§ 137 Beslut om användandet av stiftelsernas 
tillgångar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att  

• tillgångarna i Erikslundsfonden (885500-8622) och Robert och 
Adolfina Petterssons minnesfond (885500-8614) skall användas 
för välgörande ändamål till äldre och sjuka personer i Hofors 
kommun  

• tillgångarna i Hofors kommuns hjälpfond (885500-8606) skall 
användas till förebyggande arbete med barn och unga i 
öppenvården  

• samtliga tillgångar ska förbrukas under åren 2022 och 2023. 

Ärende 
Socialnämnden förvaltar stiftelserna Erikslundsfonden, Robert och Adolfina 
Petterssons minnesfond samt Hofors kommuns hjälpfond.  
 
På grund av den låga avkastningen ansökte Hofors kommun om tillstånd att 
förbruka tillgångarna till Länsstyrelsen. Tillståndet har beviljats och 
tillgångarna ska fördelas till stiftelsernas ändamål, eller ett så närliggande 
ändamål som möjligt.  
 
I ansökan till Länsstyrelsen angav kommunen att tillgångarna för 
Erikslundsfonden och Robert och Adolfina Petterssons minnesfond ska 
användas till välgörande ändamål för gamla och sjuka personer boende i 
Hofors kommun.  
 
I ansökan för Hofors kommuns hjälpfond angav kommunen att tillgångarna 
ska användas till familjer och enskilda personer inom individ- och 
familjeomsorgen i Hofors kommun.  
 
Tillgångarna för respektive stiftelse uppgår till:  

• Erikslundsfonden, 47 692,60 kr 
• Robert och Adolfina Petterssons minnesfond, 17 329,65 kr 
• Hofors kommuns hjälpfond, 40 365,40 kr 
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Tillgångarna ska bokföras som en tillgång i kommunens balansräkning. De 
ska fördelas ut till verksamheterna minst en gång per år och ska oavkortat 
gå till att sätta en guldkant på vardagen för de boende och deltagarna inom 
de berörda verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Sara Karlsson, 2021-12-03 
Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas Län, 2021-08-31 

Skickas till 
Ekonomifunktionen 
Revisorerna  
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Dnr 2021-00043 

§ 138 Beslut om tilläggsbudget 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fördela de medel som tilldelats socialnämnden i 
ändringsbudgeten så att 

• 0,5 mnkr går till en satsning på öppenvård inom IFO 
• 0,2 mnkr går till en förstärkning av ledningsorganisationen inom LSS 
• 0,3 mnkr går till nämndens verksamhet för att motverka ensamhet 

bland äldre. 

Ärende 
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela socialnämnden ytterligare en 
miljon kronor för 2022. Verksamheten har tagit fram förslag på hur dessa 
medel bör fördelas, med följande motiveringar: 
 

• En satsning inom IFO på öppenvården, för att kunna ge insatser på 
hemmaplan efter avslutad behandling och på så vis förebygga 
återfall genom att den enskilde får någon form av sysselsättning.  

• En förstärkning av ledningsorganisationen LSS, eftersom varje chef 
inom LSS i dagsläget har 40-50 medarbetare och förstärkning behövs 
för att klara uppdraget. 

• En satsning på verksamheten för att motverka ensamhet bland 
äldre. För 2021 har socialnämnden beviljats statsbidrag för att 
motverka ensamhet bland äldre. För 2022 finns ingen information 
om detta statsbidrag från socialstyrelsen och idag arbetar 
motsvarande 4,3 årsarbetare med att motverka ensamhet bland 
äldre. Det föreslagna budgettillskottet är bit på vägen för att kunna 
behålla verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Susanne Holmgren, 2021-12-06 

Skickas till 
IFO   
LSS/psykiatri   
Äldreomsorgen   
Akten  
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Dnr 5072 

§ 139 Ekonomisk rapport 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
I dagsläget redovisar socialnämnden ett minusresultat på totalt 33,7 
miljoner kr per november. Fördelat på verksamheterna ser resultatet ut 
enligt följande: 
 

• Övergripande socialnämnden, 2,6 mkr 
• Äldreomsorg -8,1 mkr 
• LSS/Psykiatri -11,7 mkr 
• Individ- och familjeomsorg -6,5 mkr 
• Arbetsmarknad och integration -10,9 mkr 
• Kvalitet, hälso- och sjukvård 0,9 mkr 

 
Underskottet inom AMI kommer att åtgärdas nästan helt eftersom man 
väntar på intäkter från staten i form av bidrag och ersättning för kostnader 
som kommunen legat ute med. I övrigt beror stora delar av 
verksamheternas underskott på kostnader relaterade till pandemin och det 
är ännu oklart om någon ersättning för detta kommer att ges från staten. 
Inget sådant bidrag har utannonserats. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Sara Karlsson, ekonom 
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Dnr 2021-00020 

§ 140 Uppföljning av socialnämndens arbete med 
nationella minoriteters rättigheter 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten för nämndens 
arbete med nationella minoriteters rättigheter 2021. 

Ärende 
Socialnämnden antog i april 2021 en handlingsplan för sitt arbete med 
nationella minoriteters rättigheter 2021. Nämnden ska årligen rapportera 
sitt arbete till kommunstyrelsen som sedan ansvarar för att följa upp sitt 
eget, socialnämndens samt barn- och utbildningsnämndens arbete.  
Verksamheterna har sammanställt en uppföljningsrapport för årets arbete 
enligt handlingsplanens uppsatta mål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2021-12-09 
Uppföljning av Socialnämndens arbete med nationella minoriteters 
rättigheter 2021 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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Dnr 2021-00011 

§ 141 Redovisning av ej verkställda beslut, period 4 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och lämna den till 
kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer. 

Ärende 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Om ett beslut inte verkställs inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett 
beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en 
särskild avgift hos Förvaltningsrätten. 

Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning får inte alltid den 
hjälp och det stöd som de har lagstadgad rätt till. Kommunens socialnämnd 
är skyldig att rapportera om beviljad insats inte verkställts inom tre 
månader. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 

Om det sker avbrott i verkställigheten och det gynnande beslutet inte på 
nytt verkställts inom tre månader ska detta rapporteras. Det kan 
exempelvis gälla att en kontaktperson slutat och någon ny kontaktperson 
inte har kunnat rekryteras inom tre månader från dagenför avbrottet. 
Inrapporteringsskyldigheten gäller även för avbrott som skett och som inte 
är verkställt på nytt när aktuell rapportering sker. 

Socialnämnden ska rapportera ej verkställda beslut till kommunfullmäktige 
och revisorerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2021-12-09 
Rapport – Ej verkställda beslut 2021, period 4 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna  
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Dnr  

§ 142 Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporterna- 

Ärende 
Kenneth Axling (S) berättar att nämndens presidium har haft ett möte med 
revisionen angående deras granskning av ej utförda boendebeslut enligt LSS 
samt nämndens yttrande över densamma. En fortsatt dialog kommer att 
föras om detta och framtida granskningar.  
 
Kenneth Axling (S) berättar även att han varit på ett möte med forumet 
Nätverk välfärd inom region Gävleborg där bland annat samtliga 
ordföringar från kommunernas respektive socialnämnder deltar. Där 
diskuterades en framtida samverkan mellan kommunerna för att arrangera 
eftervården vid öppenvård för missbrukare.  
 

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

§ 143 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 18 november 2021 
har följande delegationsbeslut tagits: 
 
Datum Beskrivning  Dokumentid 
2021-12-08 Ordförandebeslut om tillfälligt 

serveringstillstånd, Epabaren 
5077 

2021-12-01 Delegationsbeslut inom IFO, november 2021 5076 
2021-11-30 Delegationsbeslut Lex Sarah november 5061 
2021-11-30 Delegationsbeslut inom äldreomsorgen 

november 2021 
5060 

2021-11-30 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt SoL november 
2021 

5059 

2021-11-30 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt LSS november 
2021 

5058 

2021-12-01 Protokoll från utskottet för individärenden 
(UFI) 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2021-12-09 
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Skickas till 
Akten  
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Dnr 2021-00033 

§ 144 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan föregående sammanträde 
den 18 november 2021: 
 
Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning  DokumentID 
2021-
12-01 

Socialjouren 
Gävleborg 

Statistik för ärenden i Hofors 
kommun 2021-2020, socialjouren 

5079 

2021-
12-01 

Socialjouren 
Gävleborg 

Total statistik över ärenden 2021-
2021, socialjouren 

5078 

2021-
11-23 

Kommunal Skrivelser till Socialnämnden samt 
Kommunstyrelsen från Kommunal 

5038 

2021-
11-18 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

BUN 2021-11-15 § 93 
Sammanträdesdagar 2022 

5016 

2021-
11-18 

Kommunfullmäktige KF 2021-11-09 § 113 Rapportering 
av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2021 

5021 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2021-12-09 

Skickas till 
Akten  
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