
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) 

   

 

Socialnämnden 

Datum 2020-12-10 

Tid 08:15 – 12:10 

Plats Kommunkontoret, Stollen 

Närvarande Se sidan 2 

Justerare Tomas Fröjd  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2020-12-17 

Justerade paragrafer 114-128 

  
  

Sekreterare  

 Jesper Öberg 
  

Ordförande  

 Arne Evertsson  
  

Justerare  

 Tomas Fröjd  

 
 
 
 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Justerade paragrafer 114-128 

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-17 

Datum då anslaget tas ned 2021-01-08 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
  
  

Underskrift  

 Jesper Öberg, sekreterare 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (22) 

 Socialnämnden  

 2020-12-10  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

Ledamöter Kommentar 

Arne Evertsson (L) Ordförande  

Ziita Eriksson (M) 2:e vice ordförande  

Anette Björk (S) Ledamot Ej § 116 pga tekniska 
problem 

Tomas Fröjd (S) Ledamot  

Irene Johnsson (C) Ledamot  

Carina Halfvars (V) Ledamot  

Gry Sjöberg (HOP) Ledamot  

Charlie Ahlholm (SD) Ledamot  

 
 

Tjänstgörande ersättare Ersätter Kommentar 

Remzija Kolasinac (S) Kenneth Axling (S)  

Berny Eriksson (S) Anette Björk (S) § 116 

 
 

Ersättare Kommentar 

Berny Eriksson (S)  §§ 114-115, 117-128 

Esko Töllinoja (L)   

Sheila Alverbäck (KD)   

Sanna Stenberg (HOP)   

 
 

Övriga närvarande Uppdrag/Ansvar Kommentar 

Susanne Holmgren Socialchef  

Jesper Öberg Sekreterare  

Sara Karlsson  Ekonom  

Marie Svensson Kvalitetssamordnare § 116 

Maria Sjöberg Verksamhetsutvecklare § 117 

Anita Svensson Äldreomsorgschef § 118 

Cecilia Hedwall Chef kvalitet och HSL § 118 

Annika Johansson 1:e Socialsekreterare §§ 118, 119, 121 

Emma Lundin Tf. enhetschef ekonomien-
heten och missbruksen-
heten 

§ 121 

Anette Högberg Tf. 1:e Socialsekreterare § 121 

Torbjörn Nordström Alkoholhandläggare §§ 121, 123 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (22) 

 Socialnämnden  

 2020-12-10  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

§ 114 Godkännande av dagordning ................................................................................. 4 

§ 115 Information från nämndens fackliga samverkan .................................................. 5 

§ 116 Information om brukarundersökningen ................................................................. 6 

§ 117 Beslut om kriterier för att ha rätt till socialt kontrakt ............................................ 7 

§ 118 Läget i verksamheterna ......................................................................................... 10 

§ 119 Beslut om rutin för rapportering av socialtjänstens kvalitetssäkring kring 
arbete med barn och unga ....................................................................................... 11 

§ 120 Beslutsattestanter 2021 ......................................................................................... 12 

§ 121 Redovisning av kommunens arbete mot våld i hemmen och i nära    
relationer ..................................................................................................................... 13 

§ 122 Beslut om avgifter för medboende ....................................................................... 15 

§ 123 Beslut om avgiftsbefrielse från avgifter relaterade till alkoholhandläggning . 16 

§ 124 Rapportering av ej verkställda beslut, period 4.................................................. 18 

§ 125 Rapporter ................................................................................................................. 19 

§ 126 Rapportering av meddelanden ............................................................................. 20 

§ 127 Rapportering av delegationsbeslut ...................................................................... 21 

§ 128 Redovisning av beslutsunderlag inför socialnämndens utskott för 
individärendens sammanträden .............................................................................. 22 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (22) 

 Socialnämnden  

 2020-12-10  

 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

§ 114 Godkännande av dagordning 

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

- § 128 Redovisning av beslutsunderlag inför Socialnämndens utskott för individären-
dens sammanträden 

 

 

Dnr  
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§ 115 Information från nämndens fackliga samverkan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen 

Ärende 
Samverkan har genomförts med företrädare för fackliga organisationer.  

Beslutsunderlag 
Socialnämndens samverkansprotokoll 2020-11-30 

 

Dnr 2020/5 
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§ 116 Information om brukarundersökningen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Marie Svensson redogör för resultatet av årets brukarundersökning.  
 
Bland de äldre med hemtjänst i Hofors/Torsåker var andelen svarande mellan 60-80 % i de 
olika områdena, totalt hamnade svarsfrekvensen på 57 %. De äldres övergripande omdöme 
av hemtjänsten är positivt med över 97 % positiva svar. Några framstående positiva områ-
den är personalens bemötande, servicens kvalitet, samt upplevelsen av trygghet och för-
troende. Överlag ligger kommunen högt i positiva omdömen jämfört med övriga landet. 
Några mindre positiva områden var andelen som har besvär med ensamhet och möjlighet 
att påverka tidpunkten för hjälp under dagen. Svaren visar också att de äldre önskar något 
tydligare information vid tillfälliga förändringar samt vart man kan vända sig med klagomål 
eller synpunkter. 
 
Inom kommunens särskilda boenden var svarsfrekvensen något lägre på ca 40 %, varav två 
boenden hade för få svarande för att räknas i undersökningen. Det har därför inte heller 
gått att göra någon sammanställning av det övergripande omdömet för samtliga boenden. 
Bland de specifika områden som fick mestadels positiva svar kan nämnas exempelvis per-
sonalens tid, och bemötande, hänsyn till de äldres åsikter/önskemål, måltiderna och boen-
desituationen. De områden med lägst andel positiva svar var bland annat utomhusmiljön, 
upplevelsen av ensamhet, tillgång till läkartider, information om tillfälliga förändringar 
samt möjligheten att påverka vilka tider på dygnet man får hjälp. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marie Svensson, Kvalitetssamordnare 

 

Dnr  
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§ 117 Beslut om kriterier för att ha rätt till socialt kontrakt 

Beslut 
Socialnämnden beslutar:  

- att fastställa kriterier för rätt till socialt kontrakt enligt verksamhetens förslag 
- att fastställa föreslaget tillägg i nämndens delegationsordning 

Ärende 
Alla kommuninvånare har ett eget ansvar för att ordna sin egen bostad utifrån de förut-
sättningar som råder på bostadsmarknaden. Det kan bland annat innebära att vara inskri-
ven i bostadsköer, söka bostäder på den allmänna bostadsmarknaden vid behov, ta hjälp 
av sitt nätverk samt att anpassa sin bostad och det geografiska området för sitt bostadssö-
kande efter rådande omständigheter. Bostadsmarknaden i allmänhet är sådan att det ofta 
tar lång tid att få en bostad även om man har goda ekonomiska förutsättningar.  
 
Socialtjänsten har ett ansvar när det kommer till att utreda sådant bistånd som kan falla 
under ”livsföring i övrigt” enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och sådant akut bi-
stånd som faller kommunens yttersta ansvar enligt 2 kapitlet 1 § SoL. Dock har socialtjäns-
ten inget generellt ansvar att ordna bostad till bostadslösa eller vara ett alternativ till den 
ordinarie bostadskön. Socialtjänsten har däremot en skyldighet att tillförsäkra kommunin-
vånarna en skälig levnadsnivå och har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommu-
nen inte lider nöd. Av det följer att socialtjänsten kan utge bistånd till tillfälligt boende för 
”akut tak över huvudet”. Insatser som socialt kontrakt (så kallade ”IFO-kontrakt”) och till-
fälligt boende är två olika typer av bistånd med olika syften som alltid måste utredas och 
bedömas separat. Denna tjänsteskrivelse berör enbart föreslagna kriterier för biståndsin-
satsen socialt kontrakt. 
 
Förslag till kriterier 
Den sökande ska uppfylla alla följande kriterier för att ha rätt till bistånd i form av insatsen 
socialt kontrakt enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen: 

 Hofors kommun är bosättningskommun. 

 Den sökande har uppnått myndighetsålder, det vill säga 18 år. 

 Den sökande är helt bostadslös (saknar ”tak över huvudet”). 

 Behovet kan inte tillgodoses av annan huvudman. 

 Den sökande har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. Detta avser 
speciella svårigheter hos den enskilde (saknar förmåga), inte generella svårigheter 
som exempelvis bostadsbrist i orten. Detta bedöms i varje enskilt fall utifrån den 
enskildes förmåga. 

 Den sökande tillhör en särskilt utsatt grupp, i enlighet med gällande rättspraxis och 
5 kap. Sol om särskilda bestämmelser för olika grupper, som kan särskild hjälp att 
anskaffa en bostad.  

Dnr 2020/84 
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 Situationen kan inte ordnas på egen hand trots att den enskilde har försökt i enlig-
het med allmänna förutsättningar för bostadsmarknaden.  

 Andra mindre ingripande insatser från socialtjänsten för att ordna situationen har 
prövats.  

 Den sökande bedöms klara ett eget boende, eventuellt med hjälp och stöd. 

 Den sökande står i kö för att erhålla eget kontrakt och söker bostad aktivt. 

 Att fastighetsägaren Hoforshus AB lämnat sitt medgivande till att hyra ut en lägen-
het i andra hand till den sökande. 

 Barns bästa ska alltid beaktas i samtliga bedömningar. 
 

Tillägg i delegationsordningen gällande omprövning av beslut 
Det åligger den sökande att styrka att samtliga villkor är uppfyllda. Om den sökande inte 
uppfyller alla villkoren har denne rätt att på egen begäran få sin ansökan prövad i Utskottet 
För Individärenden (UFI). Denna prövorätt måste fastställas genom ett tillägg i nämndens 
delegationsordning. Verksamhetens förslag är således att följande tillägg görs under rubri-
ken 10. Övrigt bistånd:  

10.5. Prövning av beslut i fråga om stödinsats i form av hyresbostadskontrakt. 
Delegationsbeslut. Utskott. 4 kap 1 § SoL. 

 
Motivering till kriterierna 
En ansökan om ekonomiskt bistånd i form av socialt kontrakt prövas enligt 4 kapitlet 1 § 
SoL. I denna framgår att; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem till-
godosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörj-
ningsstöd) och för sin livföring i övrigt.  
 
Det handlar alltså inte enbart om pengar, utan också om den enskildes rätt att få annat 
bistånd som är anpassat till personens förmåga och behov, såsom ett socialt kontrakt. Då 
socialtjänsten inte har ett generellt ansvar att ordna bostad till alla bostadslösa innevånare, 
behöver socialnämnden besluta om vilka kriterier som den enskilde ska uppfylla för att 
kunna ha rätt till ett socialt kontrakt. Socialtjänstens biståndsinsatser ska inte vara kravlösa 
och de villkor som presenteras ovan har sin grund i Socialtjänstlagen, föreskrifter från Soci-
alstyrelsen, rättspraxis, uthyrningspolicy från Hoforshus AB samt 15 andra kommuners be-
slutade villkor för insatsen. 
 
Ett socialt kontrakt är en långvarig biståndsinsats då det enligt samverkansavtal mellan so-
cialnämnden och Hoforshus AB måste pågå i minst 12 månader, för att därefter ge den 
enskilde möjligheten att överta förstahandskontraktet hos Hoforshus AB. Långvariga insat-
ser ska undvikas i den mån det är möjligt. Insatsen innebär även att den enskilde enligt so-
cialstyrelsens definition är fortsatt hemlös under hela insatsperioden eftersom det är en 
andrahandsuthyrning, med möjlighet till fortsatt hemlöshet i de fall personen nekas överta 
förstahandsavtalet. För att undvika hemlöshet för den enskilde ska socialtjänsten i första 
hand erbjuda personen andra mindre ingripande insatser som kan öka den enskildes möj-
lighet att få egen bostad innan rätt till insatsen socialt kontrakt föreligger. Det kan vara 
andra mindre ingripande insatser såsom stöd i kontakt med annan huvudman, ekonomisk 
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rådgivning via socialtjänsten eller Konsument Gästrikland, vuxenstödjare eller Personligt 
ombud för att hjälpa personen att på egen hand ordna bostad, samtalsstöd via socialtjäns-
ten eller Familjerådgivningen i Gävle, försörjningsstöd till skulder med mera. Krav ställs 
därför på Socialtjänsten att utredning om insatsen socialt kontrakt påvisar att alla andra 
mindre ingripande insatser som i första hand har eller kan erbjudas den enskilde är ut-
tömda, alternativt inte aktuella utifrån den enskildes individuella situation. 
 
Ett beslut om villkor för rätt till insatsen socialt kontrakt från socialnämnden blir vägle-
dande för socialtjänstens arbete i bostadsfrågor. Villkoren är informativa för den enskilde 
som tydliggör vad personen själv förväntats göra för att ordna situationen och vad social-
tjänsten kan erbjuda för att ordna situationen. Villkoren medför också att den enskildes 
behov av ibland mindre ingripande insatser blir synliga och socialtjänsten kan då erbjuda 
rätt insats för rätt behov vid rätt tidpunkt. Villkoren innebär slutligen att socialtjänstens 
arbete i bostadsfrågor kan bedrivas med högre kvalité och rättssäkerhet, oavsett om de 
enskillda fallen gäller erbjudande av socialt kontrakt, mindre ingripande insatser eller där 
rådgivning i bostadsfrågor ges till den enskilde.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Maria Sjöberg, 2020-11-25 

Expedieras 
IFO 
UFI 
Akten 
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§ 118 Läget i verksamheterna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Läget är ansträngt i kommunen och smitta är bekräftad på tre boenden, varav situationen 
är värst på Hantverkan. Det finns även enskillda fall inom hemtjänsten. Bland personalen 
inom hela äldreomsorgen har många testat positivt. Vid den senaste screeningen testade 
20 anställda positivt, varav 12 inte uppvisade några symptom. All personal arbetar nu med 
visir på under hela arbetspasset och verksamheterna inför nu även krav på att munskydd 
ska användas i förebyggande syfte, inom 2 meter från brukare. Arbete pågår kontinuerligt 
för att ha munskydd i lager. 
 
Trots läget upplevs situationen i verksamheterna som mindre panikartad än under pande-
mins första våg. Det är viktigt att personal som upplever för hög arbetsbelastning fångas 
upp tidigt av verksamheterna och får stöd. All övrig personal i hela kommunen som inte 
arbetar nära brukare är tillsagda att arbeta hemifrån och håller möten på distans. Persona-
len på IFO arbetar hemifrån så mycket som möjligt och har kontinuerliga möten om arbets-
situationen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Cecilia Hedwall, chef för HSL och kvalitet, äldreomsorgschef Anita 
Svensson samt Annika Johansson, 1:e socialsekreterare familjeenheten. 

 

Dnr  
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§ 119 Beslut om rutin för rapportering av socialtjänstens 
kvalitetssäkring kring arbete med barn och unga 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastställa rutin för rapportering av kvalitetssäkring för social-
tjänstens arbete med barn och unga i enlighet med verksamhetens förslag. 

Ärende 
På nämndens sammanträde den 4 juni 2020 lämnade Ziita Eriksson (M) ett initiativärende gällande 
en mer rutinmässig rapportering av socialtjänstens kvalitetssäkring kring arbete med barn och 
unga. Ett förslag till rutin har tagits fram med ett antal områden som föreslås ingå i rapporteringen. 
Denna rutin är dock tänkt som ett levande dokument som kan komma att revideras inför framtida 
rapporteringar. 
 

Statistik över placeringar: 
- Antal placeringar? Minskning/ökning? 

- I vilken form? HVB/egna familjehem/konsulentstödda? 

Efterlevnad av lagkrav: 
- Utredningarnas tidsåtgång 

- Familjebehandlartid 

Kvalitetsarbete: 
- Kommer barnen till tals? Hur redovisas det av utredare/familjebehandlare? 

- Uppföljning av vårdplaner 

- Återkommer ärenden? 

- Egengranskning av slumpmässigt utvalda utredningar 

- Sysselsättningsgrad på handläggare 

- Utbildningsnivå på handläggare 

Socialtjänsten föreslås redovisa dessa kriterier inför nämnden vid två tillfällen per år under, eller i 
anslutning till, juni respektive december månad. 

Expedieras 
IFO 
Akten 
 

Dnr 2020/45 
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§ 120 Beslutsattestanter 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastställa beslutsattestanter och ersättare för perioden 1 janu-
ari – 31 december 2021 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-16, Sara Karlsson 
Beslutsattestanter SN 2021 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 
 

Dnr 2020/80 
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§ 121 Redovisning av kommunens arbete mot våld i hemmen 
och i nära relationer 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Charlie Ahlholm (SD) lade fram ett initiativärende under sammanträdet den 12 november 
2020 där en redovisning av kommunens arbete mot våld i hemmen och i nära relationer 
efterfrågades. Emma Lundin, Annika Johansson och Anette Högman närvarar för att pre-
sentera socialtjänstens arbetssätt kring dessa frågor samt en lägesrapport av detta arbete 
under pandemin.  
 
Socialtjänsten i Hofors blir vanligtvis inkopplad när en anmälan kommer in från antingen 
polisen eller socialjouren, varpå handläggaren på tar kontakt med berörd person. Om förö-
varen är häktad kan man erbjuda hembesök, annars löser man det på andra vis. Genom 
hela processen följer man bedömningsinstrumentet FREDA som är framtaget av socialsty-
relsen på uppdrag av regeringen. Det innehåller standardiserade bedömningsmetoder för 
att utreda skyddsbehov och lämpliga åtgärder. 
 
Om skyddsbehov finns kontaktar man kvinnojouren för att ordna ett skyddat boende. 
Många vill dock återgå till det normala efter en tillfällig placering i ett skyddat boende, vil-
ket är svårt att påverka från socialtjänstens sida, och man har bara maktmedel för att om-
händerta barn som far illa. Många kvinnojourer arbetar ideellt vilket begränsar deras öp-
pettider, vanligast till kvällstid. Detta leder till att socialtjänsten ofta får vända sig till andra 
instanser vid akuta fall under kontorstid.  
 
Vad gäller den nuvarande situationen har man inte sett någon ökning av antalet fall under 
pandemin, men risken är stor att mörkertalet är stort. När smittan så småningom mattas av 
är man förberedd på att se en ökning av fall som inte kommit socialtjänsten tillkänna under 
pandemin. Barnfamiljerna är mer utsatta än andra och deras situation påverkas extra 
mycket under pandemin både ekonomiskt och socialt. Socialtjänstens arbete med familjer-
na påverkas också negativt av pandemin. Familjebehandlare och boendestöd försöker ar-
beta som vanligt för att nå ut till så många utsatta som möjligt. Det är också svårt att veta 
hur stödet upplevs men man försöker ha en löpande dialog med de utsatta för att ge rätt 
stöd.  
 
 
 

Dnr 2020/82 
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Beslutsunderlag 
Muntlig information från Emma Lundin, enhetschef för missbruksenheten och ekonomien-
heten samt Annette Högman och Annika Johansson, 1:e socialsekreterare för Ekonomien-
heten respektive Familjeenheten. 

Expedieras 
Akten 
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§ 122 Beslut om avgifter för medboende 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa förslaget till avgif-
ter för medboende utan beviljade insatser inom särskilt boende. 

Ärende 
Medboende är den make/maka som enligt 4 kap. 1 § SoL flyttar med till särskilt boende, 
utan att själv ha behov av denna insats. Den medboende utan egna biståndsinsatser omfat-
tas inte av avgiftsreglerna enligt 8 kap. SoL. Avgifterna enligt bestämmelserna i SoL kan 
endast tas ut av den person som beviljats bistånd i form av särskilt boende. 

I samband med framtagandet av en ny rutin för rätten att bo tillsammans föreslås att 
kommunen uttar avgifter för medboende med stöd utifrån följande lagtexter:  

 Avgifter enligt befogenhetslagen - Tillhandahållande av servicetjänster till den med-
boende enligt 2 kap. 8 § befogenhetslagen. 

 Avgifter enligt kommunallagen - Den medboende som väljer att inte själv utföra 
städ, tvätt och matlagning har möjlighet att tillhandahålla tjänsterna mot avgift en-
ligt 8 kap. kommunallagen (1991:900) KL. Avgifterna som uttas för de tjänster som 
tillhandahålls, styrs av den så kallade självkostnadsprincipen som regleras i 8 kap. 3 
c § KL.  

Avgifter som tas ut för servicetjänster som inte anses vara social omsorg enligt mervärde-
skattelagen (1994:200) ML, omfattas som regel inte av undantaget från mervärdesskatt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jeanette Jansson, 2020-11-16 
Förslag till avgifter för medboende inom särskilt boende, 2020-11-16 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Akten 
 

Dnr 2020/81 
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§ 123 Beslut om avgiftsbefrielse från avgifter relaterade till   
alkoholhandläggning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för att ge tjänstemännen tid att under-
söka om beslutet skall fattas i kommunfullmäktige, samt för vilka avgifter och perioder be-
slutet skall gälla.  

Ärende  
Utifrån detta år med rådande pandemi, så har bolag med alkoholtillstånd det väldigt svårt 
ekonomiskt att överleva. De lever med en ständigt minskad marknad av kunder, där de 
fortfarande inte får någon större hjälp med sina fasta utgifter. Regeringen har erbjudit sig 
att hjälpa till ekonomiskt med en subventionering till en del av bolagens hyror men alla 
bolag får inte den hjälpen, då det finns fastighetsägare som inte vill medverka till sänkta 
hyror. Där råvarorna fortfarande kostar lika mycket i inköp och det finns en osäkerhet i hur 
många kunder som kommer på luncherna vilket gör att det ofta blir ett större livsmedels-
svinn än tidigare år, vilket i sin tur blir till en ytterligare kostnad för bolagen. Kostnader som 
i förlängningen kanske gör att bolag måste stängas eller avyttras. 
 
I och med denna uppkomna situation är Socialnämnden i Hofors Kommun beredd hjälpa de 
bolag med alkoholtillstånd som finns. I och med att Alkohollagen är en skyddslag har Soci-
alnämnden i Hofors kommun beslutat om att en avgift skall tas ut från varje bolag med 
alkoholtillstånd i kommunen. Denna avgift beräknas från föregående år och kallas tillsyns-
avgift. Denna tillsyn finns både som en inre tillsyn där ekonomi och handel kontrolleras och 
en yttre tillsyn, där det kontrolleras att serveringen sker utifrån alkohollagen. Avgifterna är 
sedan kopplade till hur mycket alkohol som bolaget säljer, kopplad till en progressiv tabell 
som bestämmer kostnaden, ju större mängd alkohol som säljs desto högre kostnad. Samt 
en del som är fast och kopplad till stängningstiderna. Ju längre öppentider desto högre 
kostnad. Dessa intäkter för Hofors Kommun beräknas i år, 2020, uppgå till 102 500 kronor 
och nästa år som måste uppskattas i dessa pandemitider till 60 % av föregående år (2020) 
cirka 60 000 kronor. 
 
För att åstadkomma målet, en sund restaurang och krogmiljö inom Hofors Kommun, behö-
ver kunskapsnivån bland krögare och dess personal höjas och underhållas. Som ett led i 
detta så erbjuder kommunerna i länet tillsammans med Länsstyrelsen i Gävleborg en två-
dagarsutbildning två gånger per år för personal i krogmiljö. Denna utbildning kostar en del 
beroende på hur många personer som genomgår den från varje bolag. Kostnaden för i år är 
1 800 kronor för person 1 och sedan 1 300 kronor för övriga deltagare i bolaget. I år så har 
sju personer från 4 bolag genomgått denna utbildning.     
 

Dnr 2020/85 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Torbjörn Nordström, 2020-11-25 

Beslutsförslag under mötet 
Ziita Eriksson föreslår att socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för att ge tjäns-
temännen tid att undersöka om beslutet skall fattas i kommunfullmäktige, samt för vilka 
avgifter beslutet skall gälla.  

Expedieras 
Akten 
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§ 124 Rapportering 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 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 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, Jesper Öberg, 2020-11-19  
Rapport – ej verkställda beslut period 4 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 
Akten 
 

Dnr 2020/20 
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§ 125 Rapporter 

Ärende 
Inga rapporter. 

 

Dnr  
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§ 126 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan föregående sammanträde den 12 november 
2020:  
 

Löpnr. Meddelande Avsändare 

401/2020 Beslut angående tillsyn av ungdomsboende enl. 
LSS 

IVO 

406/2020 HFD 6383-20 Slutligt beslut 2020-11-19 Högsta Förvaltnings-
domstolen 

408/2020 Socialnämndens svar på begäran av uppgifter Socialnämnden  

422/2020 KS 2020-11-24/ § 115 Reviderat förslag till bespa-
ringsåtgärder/omorganisation kost och städ 

Kommunstyrelsen 

429/2020 KS 2020-11-24, §124 "Ta hänsyn till"-rutan i tjäns-
teskrivelser 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2020-12-03 
 

Dnr 2020/1002 
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§ 127 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 12 november 2020 har följande de-
legationsbeslut tagits: 
 

Löpnr. Delegationsbeslut 

407/2020 Delegationsbeslut inom IFO oktober-november 2020 

417/2020 Beslutade insatser inom äldreomsorgen enligt SoL, November 2020 

418/2020 Beslutade insatser inom funktionsnedsättning enligt LSS, november 2020 

419/2020 Beslutade insatser inom funktionsnedsättning enligt SoL, november 2020 

424/2020 Beslut relaterade till Lex-Sarah, oktober 2020 

425/2020 Beslut relaterade till Lex-Sarah, november 2020 

Hos IFO Protokoll från utskottet för individärenden (UFI), 2020-11-25 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2020-11-23 
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§ 128 Redovisning av beslutsunderlag inför socialnämndens 
utskott för individärendens sammanträden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att samtliga politiker som ska fatta beslut i utskottet för indi-
vidärenden i god tid tar del av och läser igenom det fullständiga beslutsunderlaget som 
ligger till grund för det föreslagna beslutet. 

Ärende 
Gry Sjöberg (HOP) inlämnar ett initiativärende gällande ledamöternas tillgång till besluts-
underlag inför utskottet för individärendens sammanträden. Hon föreslår att samtliga poli-
tiker som ska fatta beslut i utskottet för individärenden i god tid tar del av och läser igenom 
det fullständiga beslutsunderlaget som ligger till grund för det föreslagna beslutet. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Gry Sjöberg (HOP): 
- Redovisning av beslutsunderlag inför Socialnämndens utskott för individärendens 

sammanträden 

Beslutsförslag under mötet: 
Arne Evertsson m.fl. föreslår att socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till nästa 
sammanträde samt ge socialchef Susanne Holmgren i uppdrag att bereda frågan.  
 
Gry Sjöberg m.fl. föreslår att socialnämnden beslutar att avgöra ärendet idag och att initia-
tivärendet bifalls. 

Beslutsgång:  
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; ett förslag om att återremittera 
ärendet till nästa sammanträde från Arne Evertsson m.fl., samt ett förslag om att avgöra 
frågan idag och att bifalla initiativärendet från Gry Sjöberg m.fl. Ordförande ställer de båda 
förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar att avgöra frågan idag och 
att bifalla initiativärendet. 

Expedieras 
UFI 
Akten 

Dnr  


