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§ 72 Godkännande av dagordning 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med följande tillägg: 
 
Initiativärende från Gry Sjöberg (HOP): 

- § 86 Initiativärende angående Miras nedstängning och flytt av verksamhet 
 

Dnr  
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§ 73 Information från kommunens fackliga samverkansgrupp 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Samverkan har genomförts med företrädare för fackliga organisationer. 

Beslutsunderlag 
Fackligt samverkansprotokoll, 2020-08-31 

 

Dnr 2020/5 
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§ 74 Lägesuppdatering från verksamheterna 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Information utifrån situationen kring Covid-19 
Läget i verksamheterna är stabilt och ingen bland personalen är sjuk i dagsläget. Hygienru-
tinerna är väl förankrade i verksamheterna vid det här laget. Provtagningar av personalen 
pågår kontinuerligt men man vill ha fler provtagningstillfällen i Hofors kommun och har 
kontakt med regionen om detta. Rutinerna kring besök vid uppvisande av intyg från anhö-
riga har kommit igång. Man har fortfarande en viss ökning av sjukfrånvaron, men det hör 
till vanligheterna för säsongen.  
 
Övrig information från verksamheterna 
Omvårdnadspersonalen som har visat intresse för vidareutbildning har lämnat in sina tidi-
gare betyg och man gör en individuell studieplan, kommunen anordnar möjlighet att delvis 
studera på arbetstid.  
 
Projektet för yrkessvenska i samarbete med Björkhagsskolan skulle ha börjat nu efter 
sommaren. Tyvärr kommer detta bli uppskjutet på grund av att vuxenutbildningen på 
Björkhagsskolan inte får starta klassrumsledda utbildningar enligt nationella regler relate-
rade till Covid-19. De beviljade pengarna till projektet rullar dock över till nästa år. 
 
Kommunen har beviljats 601 757 kr i stimulansmedel för 2020 till att motverka ensamhet 
hos äldre och på Hesselgrenska har verksamheten nu kommit igång på allvar. Man har till-
satt ytterligare en personal i dagvården för att täcka upp behovet bland de äldre. För 2020 
har man dessutom beviljats 818 092 för ökad kvalitet i vården och omsorgen om demens-
sjuka. För 2021 kommer man att söka dessa två bidrag på nytt och dessutom Äldre-
omsorgslyftet 2021. 
 
För kommunens vårdpersonal har man tittat vidare på möjligheterna till att teckna avtal 
med Vårdförbundet gällande AST (Akademisk specialisttjänstgöring), vilket innebär att man 
studerar på viss del av sin arbetstid mot att bli specialistsjuksköterska. Detta skulle i så fall 
finansieras inom befintlig budget. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Anita Svensson, Cissi Hedwall och Susanne Holmgren. 

Dnr  
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§ 75 Kvalitetssäkring av socialtjänstens arbete med barn och 
unga i Hofors kommun 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen samt inväntar socialchefens förslag till 
rutin gällande hur rapporteringen av dessa frågor bör se ut framöver. 

Ärende 
På sammanträdet den 4 juni 2020 lämnade Ziita Eriksson (M) ett initiativärende gällande en 
mer rutinmässig rapportering av socialtjänstens kvalitetsarbete med barn och unga. Det 
beslutades då att en första rapportering skulle ske i augusti eller vid tillfälle, samt att soci-
alchefen tar fram ett förslag till beslut för hur rapporteringen bör se ut framöver. 
 
Annika Johansson, 1:e socialsekreterare på familjeenheten, presenterar statistik och tren-
der för verksamheten under den gångna våren och sommaren. Man har sett en tydlig 
minskning av antalet anmälningar till familjeenheten under coronapandemin, vilket ger skäl 
till oro då man befarar att många anmälningar som under normala tider skulle ha gjorts 
inte kommer in till IFO. Sett till kvalitetsarbetet kring tidsenligt påbörjade förhandsbedöm-
ningar och utredningar så liggen man i fas med de utredningar som påbörjats under peri-
oden.  
 
Socialnämndens ledamöter tackar för redogörelsen. Man framför att man har förtroende 
för verksamheten och att man inte behöver se några detaljerade siffror från IFOs kvalitets-
rapportering. Däremot önskar man en mer generell insyn i verksamheten och efterfrågar 
därför en mer rutinmässig redogörelse av avvikelser, klagomål samt generella trender och 
utvecklingar. Detta för att nämnden lättare ska kunna bedöma om verksamheten har de 
resurser man behöver för att genomföra sitt uppdrag eller om något behöver förändras. 
Vidare efterfrågar man också en tätare dialog mellan nämndens ledamöter, Utskottet För 
Individärenden och tjänstemännen på IFO om verksamhetens situation och förutsättningar. 
Det vore dessutom önskvärt med en rapportering av den historiska utvecklingen av anmäl-
nings- och utredningstrender sett över flera år. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Annika Johansson, 1:e socialsekreterare Familjeenheten, IFO 
 

Dnr  
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§ 76 Information om avgifter för alkoholhandläggning 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till ett senare sammanträde. 

 

Dnr  
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§ 77 Beslut om rekommendation av nya äldreboendets place-
ring 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att skicka beslutet för äldreboendets placering vidare till kommun-
fullmäktige utan rekommendation, på grund av ärendets komplexitet. 
 

Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-18 att godkänna Socialnämndens äskande för inve-
stering till byggnation av nytt äldreboende. Det föreligger 2 förslag på placering av detta 
boende. Ett alternativ är där nuvarande Hesselgrenska ligger och det andra är ett på Väs-
terleden. Båda detaljplanerna har vunnit laga kraft.  
 
Socialchef Sussie Holmgren och äldreomsorgschef Anita Svensson redogör för verksamhet-
ens syn i frågan. Man anser att oavsett vilket alternativ som väljs så kommer det att bli ett 
mycket bra boende med lokaler som är anpassade för den verksamhet som ska bedrivas. 
Det är många aspekter som ska vävas in och hela tiden ska vi ha brukaren i fokus. Oavsett 
alternativ är prioriteten att brukaren ska möta så få omsorgspersonal som möjligt och i 
arbetet med att förbättra kontinuiteten spelar det ingen roll hur huskroppen är utformad. 
Det stora boendet kommer att delas in i mindre boendeenheter med lika många lägenhet-
er i varje ben oavsett vilken plats som väljs. Möjligheten till utevistelse är en viktig aspekt. 
 
Verksamheten förordar Västerleden-alternativet och den främsta orsaken är den ekono-
miska påverkan som blir (60 miljoner över 2 år) om Hesselgrenska-alternativet väljs, då 
brukarna måste flyttas till tillfälligt uppförda paviljonger under byggnadsprocessen. Utöver 
detta ser man flera fördelar med att bygga vid västerleden, dels då det underlättar proces-
sen avsevärt att bara flytta en gång, dels att det finns mer utrymme för utomhusvistelse, 
större parkeringar samt en närhet till övrig samhällsservice. En full redogörelse av för och 
nackdelar man ser med de båda alternativen finns presenterad i en tjänsteskrivelse (se be-
slutsunderlag nedan). 
 
Kommunchef Jonathan Alamo Block redogör för de ekonomiska och revisionsmässiga för-
utsättningarna för finansieringen av barackerna om man skulle välja Hesselgrenska-
alternativet.  Om kommunen gör en investering ska man skriva av det på tiden man beräk-
nar inneha fastigheten. Värdet på fastigheten försvinner i samma stund som fastigheten 
försvinner. I paviljongernas fall måste man alltså skriva av dem på 2 år. Det är orimligt att 
Hofors kommun klarar av det.  
 

Dnr 2019/78 
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Socialnämndens ledamöter anser att frågan är mycket komplex och att ett flertal aspekter 
måste tas i beaktande. En majoritet av ledamöterna har under hela ärendegången förordat 
Hesselgrenska-alternativet. De oklarheter som finns kring finansieringen gör dock att man 
måste omvärdera alternativen och en majoritet anser därför att ett sådant beslut måste 
fattas i kommunfullmäktige, med båda alternativen fortfarande på bordet. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Susanne Holmgren & Anita Svensson, 2020-09-02 
Tjänsteutlåtande, Yuval Chulati, ekonomichef, 2020-07-20 
 

Beslutsförslag under sammanträdet 
Ordförande yrkar på att socialnämnden beslutar att skicka beslutet för äldreboendets pla-
cering vidare till kommunfullmäktige utan rekommendation, på grund av ärendets kom-
plexitet. 
 
Gry Sjöberg (HOP) yrkar på att socialnämnden beslutar att rekommendera Kommunfull-
mäktige att placera äldreboendet vid Västerleden. 
 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
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§ 78 Revidering av delegationsordning med anledning av LVU 
31 § 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastställa förslag till reviderad delegationsordning. 
 

Ärende 
Den 28 maj 2020 utfärdade riksdagen Lag 2020/352, Lag om ändring i lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga. Denna lagändring trädde i kraft den 1 juli 2020 
och ger kommunernas socialnämnder rätten att hos förvaltningsrätten ansöka om ett be-
slut om utreseförbud för barn under 18 år, för att skydda dem mot barnäktenskap eller 
könsstympning.  
 
Beslutsrätten ligger hos förvaltningsrätten, vilka måste godkänna utreseförbudet innan det 
vinner laga kraft. Lagen gör det dock möjligt för socialnämnden att fatta beslut om ett till-
fälligt utreseförbud med omedelbar verkan i de fall förvaltningsrättens beslut inte kan in-
väntas. Vidare, i de fall socialnämndens beslut inte kan inväntas, finns möjligheten att ett 
sådant beslut fattas av ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnar. 
 
Med bakgrund i detta har ett förslag till revidering av delegationsordning tagits fram där 
socialnämnden föreslås att i brådskande fall förordna ordförande Kenneth Axling, vice ord-
förande Arne Evertsson samt andre vice ordförande Ziita Eriksson att fatta beslut om tillfäl-
ligt utreseförbud (se punkt 14.22 i delegationsordningen). 

Ekonomisk kalkyl 
Bedöms inte påverka kostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-02, Annelie Klang 
Reviderat förslag till delegationsordning 
Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
Meddelandeblad från Socialstyrelsen, Nr 4, juni 2020 

Expedieras 
Ordförande 
Arne Evertsson 
Ziita Eriksson 
IFO 

Dnr 2020/57 
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§ 79 Information om Grön Rehab 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Maria Grönlund och Christina Hansson från AMI presenterar bakgrunden och syftet med 
Grön Rehab samt redogör för hur man arbetar i dagsläget och vilka målsättningar man har 
med verksamheten. Grön rehab bygger på forskning kring samspelet mellan natur och 
människa och vilka lindrande effekter det har på hjärntrötthet och utmattningssyndrom. 
Hjärnan får en spontan uppmärksamhet av alla intryck ute i naturen som bryter av från 
stress i arbetet och vardagen. Forskningen visar att vår stresstolerans, sömn och upplevelse 
av smärta förbättras av vistelse i naturen. 
 
Man har påbörjat uppbyggnaden av en rehabträdgård i Hagaparken, som kommer att fort-
sätta utvecklas under en längre period. Bland annat planerar man en örtagård och en grill-
plats, som även kommer kunna hyras av andra organisationer till evenemang. Under Grön 
Rehabs verksamhet på dagarna kommer trädgården vara avgränsad för att skapa trygghet 
åt deltagarna, men utanför verksamhetstiden kommer trädgården vara öppen för allmän-
heten. Just nu har man 3 extratjänster som hjälper till att bygga upp rehabträdgården, och 
en person med social fobi har gjort mycket stora framsteg redan nu. 
 
Vid Hembygdsgården har man ställt iordning logen för verksamheten där Hembygdsför-
eningen varit till stor hjälp med upprustning av lokaler. Vecka 38 startar man upp Gröna 
Steget, ett program för återhämtning i grön utomhusmiljö för 10 deltagare under 12 veck-
or. Det bygger på en trappstegsmodell som börjar med en dialog kring deltagarnas nuva-
rande situation, med målsättningen att skapa ett bättre välmående och vidare steg till stu-
dier eller arbete. Även efter de 12 veckorna har man en kontinuerlig uppföljning med del-
tagarna. Aquaponiken i växthusen kommer också att ingå i Grön Rehabs verksamhet i form 
av en grön, tropisk återhämtningsmiljö året runt.  
 
Man planerar även att komma igång med projektet ”Steget före utmattning”. Visionen är 
att kunna erbjuda kommunanställda som har bekymmer med stresshantering att få komma 
till växthusen och delta i ett individuellt program för att få hjälp att slappna av och få väg-
ledning i hur man kan förändra sin livssituation innan man faller in i utmattning eller ut-
brändhet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Maria Grönlund och Christina Hansson, Handläggare AMI 

Dnr  
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§ 80 Information om sjuklön, övertid samt redovisning av sökta 
statsbidrag 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till ett senare sammanträde. 

 

Dnr  
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§ 81 Rapporter 

 
 

Ärende 
Inga rapporter 

 

Dnr  
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§ 82 Rapportering av ej verkställda beslut, period 3 

 
 

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 månader. 
 

Om det sker avbrott i verkställigheten och det gynnande beslutet inte på nytt verkställts inom tre 
månader ska detta rapporteras. Det kan gälla t.ex. 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, Jesper Öberg, 2020-09-03 
Rapport – ej verkställda beslut kvartal 3 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 
 

Dnr 2020/20 
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§ 83 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 4 juni 2020 har följande delegations-
beslut tagits: 
 

Löpnr Delegationsbeslut 

273/2020 Beslutade insatser inom Äldreomsorgen enligt SoL, augusti 2020  

274/2020 Beslutade insatser inom funktionsnedsättning enligt SoL, augusti 2020 

Hos IFO Protokoll från utskottet för individärenden (UFI), 2020-09-02 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2020-09-02 
 

Dnr 2020/1001 

http://ephorte.hofors.se/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=24721&DB_DOKID=36157
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§ 84 Rapportering av meddelanden 

 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan föregående sammanträde, 2020-08-27: 
 
Inga inkomna meddelanden 
 
Sedan kallelsen skickades ut har följande meddelanden inkommit: 
Löpnr. Meddelande Avsändare 

294/2020 Inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket angående 
AMIs arbetsmiljö 

Arbetsmiljö-
verket 

295/2020 Svar på arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande AMI 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2020-08-10 
 

Dnr 2020/1002 

http://ephorte.hofors.se/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=24810&DB_DOKID=36333
http://ephorte.hofors.se/ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=24810&DB_DOKID=36333
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§ 85 Information från Hagafixarna 

 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Helena Ahlström presenterar verksamheten och planerna för framtiden. Hagafixarna be-
driver just nu verksamhet i växthuset där man hat café och grönsaksodling. Dessutom till-
handahåller man biltvätt och enklare hushållsnära tjänster åt privatpersoner. Man har just 
nu fullt fokus på att få igång verksamheten och man arbetar med en bedömning av vilka 
typer av tjänster man behöver och hur man kan slussa in människor på bästa sätt. Språkin-
tegration är en viktig del av verksamheten. Det finns ett stort uppslag av idéer och man är 
också i stort behov av arbetstagare, men det behövs mycket planeringsarbete innan man 
kan komma igång på allvar. Rekryteringen sker både via AMI, arbetsförmedlingen och för-
säkringskassan, men vem som helst kan skicka in en ansökan. Man håller också på att ta 
fram en plan för marknadsföring och ambitionen med verksamheten är att involvera så 
många delar av samhället som möjligt för att få till olika format för allmänheten att samlas 
och uppleva Hagaparken.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig Information från Helena Ahlström, verksamhetsansvarig Hagafixarna. 
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 Socialnämnden  

 2020-09-10  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 86 Initiativärende angående Miras nedstängning och flytt av 
verksamhet 

   
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa nämndsammanträde. 

Ärende 
Initiativärende från Gry Sjöberg (HOP) angående Miras nedstängning och flytt av verksam-
het. 

Dnr  


