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Närvarande Se sidan 2 
Justerare Carina Halfvars  
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Sekreterare  
 Mikael Ingvarsson 
  
Ordförande  
 Kenneth Axling 
  
Justerare  
 Carina Halfvars  
 
 
 
 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2020-06-04 
Justerade paragrafer §§ 46 – 58 
Datum då anslaget sätts upp 2020-06-08 
Datum då anslaget tas ned 2020-07-01 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Granvägen 8 
  
  
Underskrift  
 Mikael Ingvarsson, sekreterare 
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Ledamöter Kommentar 
Kenneth Axling (S) Ordförande  
Arne Evertsson (L) 1:e vice ordförande  
Ziita Eriksson (M) 2:e vice ordförande Deltar via videolänk §§ 46-47, 49-58 
Anette Björk (S) Ledamot  
Carina Halfvars (V) Ledamot  
Gry Sjöberg (HOP) Ledamot Deltar via videolänk §§ 49-58 
Charlie Ahlholm (SD) Ledamot  
 
 
Tjänstgörande ersättare Ersätter 
Ingrid Andersson (C) Irene Johnsson (C) 
Remzija Kolasinac (S) Tomas Fröjd (S) 
 
Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kommentar 
Susanne Holmgren Socialchef  
Mikael Ingvarsson Sekreterare  
Sara Karlsson Ekonom  
Sven-Åke Söderqvist Socialsekreterare § 48 
Victoria Lindström Tf enhetschef för 

AMI 
§ 50 

Anita Svensson Äldreomsorgschef § 53 
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§ 446 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med följande tillägg: 
 
Initiativärende från (M): 

- § 58 Kvalitetssäkring av socialtjänstens arbete med barn och unga i Hofors kommun 

Förslag under sammanträdet 
Ziita Eriksson (M) yrkar att socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med föl-
jande tillägg: 
 
Initiativärende från (M): 

- § 58 Kvalitetssäkring av socialtjänstens arbete med barn och unga i Hofors kommun 

Dnr  
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§ 447 Information från nämndens fackliga samverkan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen 

Ärende 
Samverkan har genomförts med företrädare för fackliga organisationer. 

Beslutsunderlag 
Facklig samverkansprotokoll, 2020-05-25 

Dnr 2020/5 
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§ 449 Läget i verksamheterna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen 

Ärende 
Socialchef redogör för situationen i verksamheterna med anledning av rådande Covid-19 
pandemi. Det är lugnt i verksamheterna med tillgång till skyddsmaterial. Man börjar få brist 
på vikarier. Kommunen kommer lämna stabsläge på fredag efter nästan tre månader, med-
arbetare återgår till kontorsarbete i begränsad omfattning. De som har varit smittade i so-
cialnämndens verksamheter har börjat komma tillbaka. Testningen har fortfarande inte 
möjliggjorts i Hofors kommun utan personer behöver åka till Gävle för att testa sig. Anti-
kroppstester på apotek kommer finnas tillgängligt i två apotek i Gästrikland men inte i Ho-
fors. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information, Susanne Holmgren, Socialchef 

Dnr  
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§ 550 Information från AMI 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen 

Ärende 
Tillförordnad enhetschef för AMI redogör för arbetsmarknadsläget i kommunen 
 
Avseende inskrivning i arbetslöshet ser kommunen en mindre effekt av Corona-krisen hos 
oss än andra kommuner eftersom vi har haft ett dåligt utgångsläge med mindre turistnä-
ring. 
 
Kommunen har näst lägst resultat i regionen för arbetslösa (inskrivna hos arbetsför-
medlingen) mindre än sex månader. Knappt hälften (44 procent) av kommunens arbetslösa 
har varit det mer än tolv månader. 20 procent 12-24 månader. 24 procent mer än 24 må-
nader (123 personer). I fråga om ungdomsarbetslösheten är Hofors femte sämst i Sverige. 
Arbetslösheten bland utrikesfödda i Hofors är 33,8 %, bland svenskfödda 6 %. Validering av 
utomlands utbildning är viktigt. 
 
Jämförelser efterfrågas med andra bruksorter med liknande förutsättningar, som har andra 
siffror. Ockelbo har arbetat med nystartsjobb, extratjänster m.m. och lyckats bra med att 
minska sin arbetslöshet. Kontakt med Ockelbo har etablerats så att vi kan lära av varandra. 
 
I samtalet understryks vikten av utbildning och hur vi kan stimulera entreprenörskap, fram-
förallt bland ungdomar. Matchningen är också oerhört viktig. Kommunen kommer få resur-
ser för att matcha mot företagen, så att rätt personer kommer till arbetsplatser, att kom-
munen kan hjälpa företagen med papper. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information, Victoria Lindström, AMI 

Dnr  
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§ 551 Uppföljning per april 2020 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen per april 2020 och överlämna den till 
kommunstyrelsen 

Ärende 
Nämnderna ansvarar för sitt uppdrag inom angivna ekonomiska ramar och fastställda mål. 
Uppföljningar under året ska utgöra kontroller så att verksamheten bedrivs inom bud-
getramarna och i annat fall vara en signal för att vidta åtgärder. 
  
Efter april månad ska nämnderna redovisa prognostiserat ekonomiskt resultat för året, en 
analys av eventuella avvikelser samt förslag på åtgärder som föranleds av uppföljningen. 
Utöver detta ska måluppfyllelsen avrapporteras. 
 
Resultatet efter april är ett underskott på 12,5 mkr. Orsaker till underskottet är bland annat 
semesterlöneskulden som för perioden uppgår till - 4,2 mkr. samt intäkter som väntas 
komma från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket. 

Covid-19 har under året påverkat alla verksamheter, rutiner och arbetsuppgifter har för-
ändrats och stort fokus har varit på att hitta skyddsutrustning. Socialnämndens prognos för 
det ekonomiska resultatet vid årets slut är att budget kommer hållas. Arbete med resurs-
turer kommer fortsätta under året, då man ser att det ger positiva effekter både när det 
gäller ekonomi och personalkontinuitet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-18, Sara Karlsson 
Uppföljning per april 2020 Socialnämnden 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 

Dnr 2020/43 
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§ 552 Budget 2021, plan 2022-2023 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- att fastställa preliminär verksamhetsplan 2021-2023 inklusive nämndmål för 2021 
- att fastställa preliminär budget 2021, plan 2022-2023 

Ärende 
Under våren har kommunfullmäktige fastställt preliminära ekonomiska ramar för budget 
2021 och plan 2022-2023. Ramen socialnämnden har blivit tilldelad för 2021 är 270,4 mkr. I 
ramen ingår kompensation för löneökningar på 2,3 % samt ett sparbeting på 3,1 %. Det 
betyder att socialnämnden har sparat 8,5 mkr. för att anpassa sig till den tilldelade ramen.  
 
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska respektive nämnd lämna förslag till budget, 
verksamhetsplan och nämndmål. I verksamhetsplanen redovisas hur budgeten är lagd per 
verksamhet, nämndmål för 2020 samt investeringsäskanden. Alla enheter inom social-
nämnden har genomgående under budgetarbetet arbetat aktivt med besparingar för att 
nämnden ska ha en budget i balans. 
 
Det finns en del farhågor då budgeten saknar utrymme för oförutsedda beslut och kostna-
der, vilket kan leda till underskott. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Sara Karlsson, 2020-05-20 
Verksamhetsplan och budget 2021, plan 2022-2023 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 

Dnr 2020/44 
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§ 553 Processen kring äldreboendets placering 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen 

Ärende 
Socialnämnden kommer behöva ge en rekommendation till kommunfullmäktige avseende 
äldreboendets placering. Beslutet behöver tas i fullmäktige eftersom det är en principfråga. 
 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd kommer bli färdig med detaljplaner i juni. 
 
Upphandlingsprocessen kommer ta hela nästa år.  
 
Fråga kvarstår kring om eventuella paviljonger som utgör ersättningsboende behöver beta-
las direkt (60 miljoner över två år). Det är av avgörande vikt för nämndens val. Nämnden 
saknar tillfredsställande underlag för att kunna fatta beslut. Nämnden anser att kommu-
nens ekonomichef behöver utreda frågan och lämna ett skriftligt underlag. Underlaget be-
höver vara nämnden tillhanda senast i september. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av ordförande Kenneth Axling 

Expedieras 
Ekonomichef 

Dnr  
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§ 554 Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 
Äldreomsorgschef redogör för statistik över årets dödsfall på våra SÄBO jan-maj 2019 0ch 
2020. Antalet avlidna är jämförelsevis färre än för samma period förra året. 
 
Ordförande har fattat beslut om ett tillfälligt utökat serveringstillstånd för Edskens restau-
rang. Tillståndet avser uteservering 22-23 vardagar och 23 – 24 på helger. Det tillfälliga till-
ståndet gäller till sista augusti nästa år. 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter, Äldreomsorgschef Anita Svensson och Ordförande Kenneth Axling 

Dnr  
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§ 555 Rapportering av ej verkställda beslut, period 2 

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 Förvalt-
ningsrätten. 
 

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 må-
nader. 
 

Om det sker avbrott i verkställigheten och det gynnande beslutet inte på nytt verkställts inom tre 
månader ska detta rapporteras. Det kan gälla t e x att en kontaktperson slutat och någon ny kon-
taktperson inte har kunnat rekryteras inom tre månader från dagen för avbrottet. Inrapporterings-
skyldigheten gäller även för avbrott som skett och som inte är verkställt på nytt när aktuell rappor-
tering sker.  
 

Socialnämnden ska rapportera ej verkställda beslut till kommunfullmäktige och till revisorerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson 2020-04-29 
Rapport – ej verkställda beslut kvartal 2 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 

Dnr 2020/20 
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§ 556 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan föregående nämndsammanträde 2020-05-
14: 
 
Sedan kallelsen skickades ut har följande meddelanden inkommit: 
Löpnr Meddelande Avsändare 
204/2020 Information om tillsyn vid SÄBO Persgården 

med anledning av Covid-19 
Inspektionen för vård och 
omsorg 

203/2020 Information om tillsyn av Hemtjänst-
Björkbacken med anledning av Covid-19 

Inspektionen för vård och 
omsorg 

Sedan kallelsen skickades ut har följande meddelanden inkommit: 
207/2020 Information, lärdomar från IVO:s tillsyner inom 

äldreomsorg, LSS och hemtjänst 
Inspektionen för vård och 
omsorg 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2020-05-18 

Dnr 2020/1002 
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§ 557 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 14 maj 2020 har följande delegat-
ionsbeslut tagits: 
 
Löpnr Delegationsbeslut 
196/2020 Delegationsbeslut inom IFO, del av maj 2020 
197/2020 Beslutade insatser inom äldreomsorg, del av maj 2020 
198/2020 Beslutade insatser inom funktionsnedsättning enligt SoL, del av maj 

2020 
199/2020 Beslutade insatser inom funktionsnedsättning enligt LSS, del av maj 

2020 
Sedan kallelsen skickades ut har följande beslut fattats: 
Hos IFO Ordförandebeslut – beviljad ansökan om bistånd i form av placering 

i skyddat boende 
Hos IFO Ordförandebeslut – beviljat bistånd för kostnader för placering i 

skyddat boende 
Hos IFO Ordförandebeslut – ej fattat beslut 
Hos IFO Ordförandebeslut – ej fattat beslut 
Hos IFO Ordförande beslut – ej fattat beslut 
Hos IFO Ordförande beslut – ej fattat beslut 
Hos IFO Ordförande beslut – ej fattat beslut 
Hos IFO Protokoll från utskottet för individärenden – 2020-05-28 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2020-05-18 

Dnr 2020/1001 
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§ 558 Kvalitetssäkring av socialtjänstens arbete med barn och 
unga i Hofors kommun 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge socialchef i uppdrag att bereda frågan och att återkomma 
med förslag till beslut hur uppgifter i av Ziita Eriksson lämnat initativärende bäst kan redo-
visas. Kan uppgifterna eller delar av uppgifterna redovisas till augustisammanträdet görs 
det. 

Ärende 
Ziita Eriksson (M) har begärt att få väcka ett initiativärende. 
 
Ziita önskar att socialnämnden fortsättningsvis utifrån följande punkter informeras ett an-
tal gånger per år. 

o Antal inkomna anmälningar under 2019 fördelat på månad 
o Antal förhandsbedömningar under 2019 som har överskridit 14 dagars grän-

sen innan beslut fattats fördelat på månad 
o Antal anmälningar där skyddsbedömning inte gjorts samma dag som anmä-

lan inkom 2019. 
o Antal inkomna anmälningar tom juni 2020  fördelat på månad 
o Antal förhandsbedömningar tom juni 2020 som har överskridit 14 dagars 

gränsen innan beslut fattats fördelat på månad 
o Antal anmälningar där skyddsbedömning inte gjorts samma dag som anmä-

lan inkom2020 
o Antal inledda utredningar under 2019 
o Genomsnittlig utredningstid 2019 
o Antal utredningar som har överskridit utredningstiden 2019, där det är spe-

cificerat hur många dagar varje utredning har gått över tiden 
o Antal inledda utredningar tom juni 2020 
o Genomsnittlig utredningstid tom juni 2020 
o Antal utredningar som har överskridit utredningstiden 2020, där det är spe-

cificerat hur många dagar varje utredning har gått över tiden 
o Antal barn som återaktualiserats (att det har inkommit en ny anmälan inom 

ett år efter att utredning eller insats avslutats) 
o Antal barn placerad i familjehem, fördelat på kommunens egna och konsu-

lentledda 
o Antal placerad barn på HVB – samt genomsnittlig antal vårddygn 
o Redovisning av behörighet hos socialsekreterarnas, de som handlägger 

ärenden som berör barn och unga inom socialtjänsten. Enligt behörighets-
kraven enligt 3 kap § 1 SOFS 2014:7 

Dnr  
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BBeslutsunderlag 
Inkommit initiativärende med förslag till beslut, Ziita Eriksson (M) 2020-06-04 

Beslutsförslag under sammanträde 
Kenneth Axling (S) yrkar att socialnämnden ger socialchef i uppdrag att bereda frågan och 
att återkomma med förslag till beslut hur uppgifter i av Ziita Eriksson lämnat initativärende 
bäst kan redovisas. Kan uppgifterna eller delar av uppgifterna redovisas till augusti-
sammanträdet görs det. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med lämnat yrkande. 

Expedieras 
Susanne Holmgren 


