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KALLELSE  

 2022-11-22 
  

 

SOCIALNÄMNDEN 
 

Tid onsdagen den 30 november 2022 kl. 09:00 

Plats Sessionssalen, våning 6, stadshuset 

Är Du förhindrad att närvara meddelar Du nämndsekreterare Helena Lööf så 

snart som möjligt, tfn 0278-257 45, e-post helena.loof@bollnas.se.  

 

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten utom i ärenden som avser 

myndighetsutövning eller i ärenden där det förekommer sekretessbelagda 

uppgifter. 

Mötet inleds med allmänhetens frågestund där kommunens medborgare kan 

ställa frågor inom nämndens verksamhetsområde till presidiet för nämnden. 

Allmänhetens frågestund varar som längst 30 minuter. Frågan läses upp på 

mötet av ordföranden, varefter svarande och frågande har vardera ett inlägg på 

två minuter, samt vardera ett genmäle på högst en minut. Debatt med anledning 

av frågan får föras endast mellan frågeställaren och den som besvarar. 

 

Erika Engberg 

Ordförande 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

• Allmänhetens frågestund 

• Sammanträdets öppnande 

• Upprop 

• Val av justerande 

Justering äger rum på kommunkansliet, tisdag den 6 december 2022,  

kl 10:00 
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Dnr 2022-00035  

 

1 Godkännande av dagordning 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna dagordningen såsom tidigare anmäld på dagens sammanträde. 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00003  

 

2 Resultatrapporter 2022 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

 

att godkänna månadsrapporten för oktober 2022. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Det bokförda resultatet per 31 oktober 2022 visar ett underskott på 9,3 miljoner 

kronor vilket är en försämring med 1,0 miljoner kronor under oktober månad. 

Försämringen beror på högre personalkostnader och kostnader för 

konsulttjänster. En del av dessa kostnader täcks med statsbidrag. Det stora 

underskottet finns inom äldreomsorg - ordinärt boende där behov och resurser 

fortfarande är i betydande obalans. 

Väsentliga orsaker till resultatavvikelsen är: 

- ökade personalkostnader inom hemtjänsten då behovet av 

hemtjänstinsatser ökat, 

- fortsatt hög korttidsfrånvaro, 

- lägre kostnader för försörjningsstöd och placeringar inom Individ och 

familjeomsorgen, samt 

- ökade intäkter i form av sjuklöneersättning och icke budgeterade 

stimulansmedel. 

Per område har förvaltningen ett underskott på förvaltningsövergripande 

område (-0,7 miljoner kronor) främst på grund av kostnader för externa utförare 

av hemtjänsten. Det stora underskottet finns inom ÄO - ordinärt boende (-20,6 

miljoner kronor) och avser personalkostnader utöver budget, på grund av behov 

utöver budget för hemtjänst. Även ÄO - särskilt bo-ende redovisar ett litet 

underskott just nu men så kommer det inte att vara vid årets slut då budgeten för 

sexton nya platser ligger på december månad. Övriga områden uppvisar ett 

överskott mot budgeten som bidrar till att ett nollresultat nu bedöms som 

realistiskt. 

De totala kostnaderna för Covid-19 uppgår till 3,5 miljoner kronor till och med 

oktober månad.  

I budget finns medel (11 miljoner) för en ny gruppbostad LSS och 16 platser 

särskilt boende på Ängslunda. Då dessa platser, tyvärr inte kommer att kunna 

tas i anspråk under året får detta en positiv inverkan på det ekonomiska 

resultatet. 

Statsbidrag om 3,9 miljoner kronor avseende ökad bemanning av sjuksköterskor 

på särskilda boende, har beviljats vilket förbättrar resultatet för detta område. En 

osäkerhetsfaktor är inflation och prisökningar då inflationstakten är hög i landet 

för närvarande.  
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Ytterligare osäkerhet i prognosen är övergång från FAB till AB från den 1 

oktober 2022. Om och med hur mycket kostnaderna kommer att bli högre är det 

svårt att beräkna idag. Det finns dock en plustid som personalen har jobbat in på 

12 600 timmar netto vilket motsvarar 3,0 miljoner kronor.  

Förvaltningen har fått statsbidrag för bland annat Nära vård och Bostad Först 

som kommer att bokföras på driften och förbättra resultatet. Utöver detta 

kommer förstärkning avseende fast omsorgskontakt att läggas in på hemtjänsten 

som tilläggsbudget. 

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat. 

Handlingar 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-11-16 § 246 

Tjänsteutlåtande Månadsrapport oktober 2022 Socialnämnden 

Månadsuppföljning oktober 2022 Socialnämnden 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00010  

 

3 Bevakningslista för socialnämnden 2022 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

 

att förklara sig informerad, samt  

 

att överlämna bevakningslistan till kommunstyrelsen. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Samtliga nämnder i kommunen uppmanas att ta fram bevakningslista för 

uppföljning av beslut samt att skicka in dessa till kommunstyrelsen för 

kännedom. Detta fungerar som ett stöd för kommunstyrelsen att uppfylla en del 

av sin uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-03, § 167 att hemställa samtliga nämnder 

att månatligen inkomma med bevakningslistor till kommunstyrelsen. 

Socialförvaltningens bevakningslista uppdateras löpande när ärenden kommer 

in till nämnden eller när ärenden avslutas. 

Handlingar 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-11-16 § 247 

Socialnämndens bevakningslista oktober 2022, reviderad 2022-11-09 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00134  

 

4 Systematiskt arbetsmiljöarbete i Bollnäs kommun 2022 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

 

att förklara sig informerad om förvaltningens arbetsmiljöarbete. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Två gånger per år ska förvaltningens ledningsgrupp fokusera på 

samverkansforumet FÖSAM som skyddskommitté. Utifrån arbetet kring 

arbetsmiljö belyses vid de två tillfällena olika områden inom arbetsmiljöarbetet. 

Resultatet från dessa fora sammanställs i en rapport, som tillställs 

socialnämnden. 

Inför skyddskommitté möts representanter från HR, företagshälsovården 

tillsammans med förvaltningschef och ledningsgrupp för att analysera underlag 

till skyddskommittén. 

De arbetsmiljöområden som hanteras i Skyddskommitté höst är: 

- Arbetsförhållande 

- Arbetstid 

- Arbetsbelastning 

- Föreskrifter och styrdokument 

- Specifika arbetsmiljöärenden kopplat till verksamheten 

Information och dialog om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier 

och kränkande särbehandling genomförs men rutin för registrering av 

utredningar behöver implementeras. Dokumentation av arbetet i SAM-

kalendern har genomförts av de allra flesta chefer vilket är en förbättring mot 

tidigare år. Kännedom om styrdokument och var man kan hämta information 

finns i organisationen men svårigheter att snabbt hitta rätt när man väl behöver 

något från intranätet är ett problem.   

Övergången från det flexibla avtalet (FAB) till Allmänna bestämmelser (AB) 

har inneburit oro och osäkerhet om konsekvenser för enskilda och 

verksamheten. Bedömningen är dock att mer förutsägbara scheman på sikt 

skapar bättre arbetsförhållanden men omställningen kan bli kännbar både 

verksamhetsmässigt och ekonomiskt i ett övergångsskede med tanke på den 

långa tid som ett flexibelt arbetstidsavtal styrt arbetstidens förläggning. 

Arbetsbelastningen för chefer och medarbetare är problematiskt hög i många 

verksamheter. Vakanser, höga sjuktal, ökade behov samt bemanningsproblem är 

några orsaker till detta.  

Ej funktionella lokaler och brist på platser i särskilt boende och bostad med 

särskild service är ett återkommande problem. Det är av största vikt att 

processen med renoveringen av särskilt boende och projektering av nya platser 

kommer i gång. Lokalerna är inte ändamålsenliga för att driva kvalitativ omsorg 
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och tillhandahålla en god arbetsmiljö utifrån dagens lagstiftningar, riktlinjer och 

förväntningar. 

HR utvecklar stödmaterial till samtliga arbetsmiljöområden i SAM-kalendern i 

syfte att underlätta dialog i arbetsgrupper kring vad som fungerar bra, vad som 

behöver förbättras och vilka åtgärder som behöver genomföras för att främja en 

god arbetsmiljö. Bedömningen är att detta kommer vara till stor nytta och stöd 

för chefer i arbetet med aktuella arbetsmiljöfrågor. 

Handlingar 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-11-16 § 248 

Tjänsteutlåtande rapport efter skyddskommitté HÖST 2022 Socialnämnd 

Rapport skyddskommitté HÖST 2022 Socialnämnd 

Särskilt yttrande från Kommunal 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00239  

 

5 Remiss - Motion om äldreomsorgen i Rengsjö 2.0 

Beslut 

Arbetsutskottet hemställer att socialnämnden beslutar föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Följande motion, inkommen 2022-06-13, är ingiven av  

fullmäktigeledamoten Thomas Backan, tidigare (C); 

"När äldreboendet Källgården lades ned så byggdes Ringshög som ett 

äldrebonde och nu anses det som ett vanligt boende. Det har också fungerat som 

säbo (Renslyckan) men pga av att det var för få platser så togs det bort. 

I kommunen idag behövs fler boendeplatser och jag hoppas på att man kan se 

nyttan av inte ha så stora anläggningar. 

Rengsjö äldreomsorg har framstådd som ett föredöme men har nu endast kvar 

hemtjänst. Trots tidigare projekt om" Rengsjö Modellen" så kvarsår endast 

aktiviteter från engagerade föreningar. 

Jag vill därför att Ringshög skall få uppdatering till äldreboende eller 

trygghetsboende. Idag finns gemsamhetsutrymmen, restaurang, och hemtjänt i 

huset så det vore inte svårt att komplettera. 

Därför föreslår jag 

- Att kommunen utreder om det kan uppdatera Ringshög till Trygghetsboende. 

- Att det utreds om det kan byggas ett nytt säbo i anslutning till Ringshög." 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20, § 143 att remittera motionen till 

socialnämnden, teknik- och fritidsnämnden och AB Bollnäs Bostäder, åter 

kommunfullmäktige senast i februari 2023. 

 

Förvaltningens yttrande 

Med hänvisning till den långtidsprognos som förvaltningen presenterat i 

november 2021 kan konstateras att med ca 900 fler personer, 80 år och äldre 

fram till 2036 så finns ett behov av fler goda och tillgängliga bostäder för äldre. 

Detta gäller både någon form av trygghetsboenden och särskilt boende för äldre.  

Att bygga trygghetsboende är inte en fråga för socialförvaltningen. Finns behov 

av sådant boende behöver detta uppmärksammas i kommunens planer för 

bostadsförsörjning. När det gäller lokalerna i Rengsjö äger Bollnäs bostäder 

dessa.  
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Rengsjöprojektet eller Rengsjömodellen som motionären nämner, bedrivs inte 

längre i sin ursprungliga form. Hälsocentralen Mitt hjärta Primärvård, som var 

en av aktörerna, bedriver inte längre verksamhet på orten. Pandemin har 

naturligtvis påverkat och pausat gemensamma träffpunkter och aktiviteter men 

Rengsjös frivilliga organisationer har alltid varit aktiva och bedriver fortsatt 

arbete för att ordna aktiviteter. Socialnämnden har ingen avsatt resurs som kan 

likställas med en värdinna i verksamheten. 

Att åter göra Ringshög till ett särskilt boende för äldre är inte lämpligt. 

Ringshög är byggt på höjden med ca 5 - 6 lägenheter per våning. Det innebär att 

någon eller några av lägenheterna på varje plan behöver tas i anspråk för 

kök/allmänutrymme samt personalutrymmen. Boendegrupperna blir därmed 

små och möjligheterna att driva verksamheten kostnadseffektivt blir svårt. För 

att få en god kostnadseffektivitet behövs ca 10 platser på respektive avdelning 

och gärna fler avdelningar lokaliserade på samma våning. Detta samt andra 

kvalitetsaspekter framgår av det nyligen antagna Funktionsprogrammet för 

särskilt boende och korttidsboende enligt Socialtjänstlagen.  

Att bygga nytt särskilt boende kan vara ett alternativ som ligger i linje med den 

demografiska utvecklingen i Bollnäs kommun. Om det är i Rengsjö ett nytt 

boende skall placeras behöver en mer omfattande analys genomföras utifrån 

behov och förutsättningar.  

Utifrån de befolkningssiffror som finns och med antagande om en liknande 

utveckling i Rengsjö, som i resten av kommunen, visar tabell (se 

tjänsteutlåtandet) på utvecklingen i respektive åldersgrupp. Antalet personer 80 

år och äldre förväntas öka med ca 30 personer. Övriga åldersklasser förväntas 

minska. Det bör beaktas att prognosen är osäker då populationen är liten. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det med hänsyn till den demografiska 

utvecklingen finns behov av både fler trygghetsboenden och fler platser i 

särskilt boende för äldre i Bollnäs kommun. Ringshög i sin nuvarande 

utformning bedöms dock inte lämpligt att göra om till särskilt boende för äldre. 

Det är positivt om fler trygghetsboenden kommer på plats men möjligheten att 

göra ett trygghetsboende av Ringshög bör besvaras av Bollnäs bostäder. 

Samråd kring motionen har skett med Teknik-, service- och fritidsförvaltningen 

samt Bollnäs bostäder. 

  

Förvaltningens förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår, med hänvisning till ovanstående yttrande, att 

motionen avslås. 

Handlingar 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-11-16 § 249 

Tjänsteutlåtande Svar på motion om äldreomsorgen i Rengsjö 2.0, reviderad 

2022-11-16 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-20 § 143 Motion om äldreomsorgen i 

Rengsjö 2.0 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00135  

 

6 Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg 2022 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

 

att godkänna rapporten över ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i 

verkställighet pågått mer än tre månader, 

 

att godkänna rapport över beslut enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott 

i verkställighet pågått mer än tre månader, 

 

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt 

 

att anmäla att rapporten har skickats till kommunrevisionen. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och det 

stöd de behöver från kommunen. Socialnämnden, eller motsvarande i en 

kommun är skyldig att rapportera till IVO. Nämnden är skyldig att rapportera 

till IVO om beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och insatser enligt 9 § LSS 

inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om 

en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 

Handlingar 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-11-16 § 250 

Tjänsteutlåtande - Rapportering ej verkställda beslut, kvartal 3, 2022 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00009  

 

7 Information till socialnämnden 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 

 

Handlingar 

Folkhälsorådets protokoll 2022-09-19 §§ 12-15 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00138  

 

8 Befrielse från kommunala uppdrag 2022 - Arbrå 
donationsråd 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att bevilja framställningen.  

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Fredrik Nilsson (S) har begärt befrielse från sitt uppdrag som ledamot i Arbrå 

donationsråd.  

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00110  

 

9 Delgivningar till socialnämnden 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Delgivningar till socialnämnden. 

Handlingar 

Brukarrevision SIP Gävleborg 2022 

Mötesanteckningar Nätverk Välfärd 21 oktober 2022 

Kartläggning stadigvarande boende - Redovisning Gävleborg 

Kommunstyrelsens bevakningslista november 2022 (KS 2022-11-10) 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00011  

 

10 Anmälan av delegeringsbeslut 2022 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

 

att förklara sig informerad och lägga anmälan till handlingarna. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Anmälan av delegeringsbeslut. 

Delegeringsbeslut 2022-11-09 - omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, 

beslut av Erika Engberg, ordförande i socialnämnden och i socialnämndens 

arbetsutskott. 

Delegeringsbeslut 2022-11-09 - placering enligt 11 § LVU, beslut av Erika 

Engberg, ordförande i socialnämnden och i socialnämndens arbetsutskott. 

Handlingar 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-11-16 § 251 

Delegeringsbeslut Attestanter 2022-11-21, SN 2022-00008 

Delegeringslista IFO oktober 2022 

Anmälan av anställningar SN oktober 2022 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00012  

 

11 Information om inkomna domar och beslut avseende 
äldreomsorgen och funktionsstöd 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar   

 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Ledamöter i socialnämndens arbetsutskott lämnar redogörelse för inkomna 

domar och beslut för perioden 221018-221121. 

Handlingar 

Förteckning - inkomna domar och beslut ÄO FS 221018-221121 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00013  

 

12 Information om inkomna domar och beslut avseende 
individ- och familjeomsorgen 2022 

Beslut 

Socialnämnden beslutar   

 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Ledamöter i socialnämndens arbetsutskott lämnar redogörelse för inkomna 

domar och beslut för perioden 221018-221121. 

Handlingar 

Förteckning - inkomna domar och beslut IFO 221018-221121 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00398  

 

13 Anmälan till Tingsrätten avseende behov av ny 
vårdnadshavare 

Sekretess enligt 26 kapitlet offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
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Dnr 2022-00399  

 

14 Anmälan till Tingsrätten avseende behov av ny 
vårdnadshavare 

Sekretess enligt 26 kapitlet offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 

 



21 (22) 

 

Dnr 2022-00400  

 

15 Anmälan till Tingsrätten avseende behov av ny 
vårdnadshavare 

Sekretess enligt 26 kapitlet offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
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Dnr 2022-00401  

 

16 Anmälan till Tingsrätten avseende behov av ny 
vårdnadshavare 

Sekretess enligt 26 kapitlet offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


