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Dnr P24  

§ 55 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående 
tillägg. 

Ärende 
Tillägg till dagordningen: 
Punkt 18, Beslut om extra sammanträde.  
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Dnr 2022-00004  

§ 56 Information från nämndens fackliga samverkan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Samverkan har genomförts med representanter för fackliga organisationer. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens samverkansprotokoll, 2022-05-16 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 5328  

§ 60 Uppföljning av extratjänster 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Olof Wallin berättar om de extratjänster som kommunen har haft genom 
Arbetsförmedlingen och som nu håller på att avslutas. Totalt har AMI 
administrerat 112 extratjänster. En undersökning bland deltagarna har 
genomförts och av de svar som kommit in framgår att 59 personer gått 
tillbaks till Arbetsförmedlingen, 25 börjat en utbildning, 17 har fått ett 
arbete, 5 är föräldralediga samt 4 har flyttat. På det stora hela är 
verksamheten nöjd med resultatet, dels då personerna under tiden inom 
extratjänsterna haft ett arbete istället för försörjningsstöd, men också för 
att så pass många har tagit sig vidare i någon form av sysselsättning.  
 
Nu när extratjänsterna avslutas märker dock Individ- och familjeomsorgen 
att andelen personer med försörjningsstöd har ökat. Samarbetet mellan 
AMI och försörjningsstöd på IFO blir nu mycket viktig och man har redan 
kommit igång med att arbeta tätare. Förhoppningen är att fler personer ska 
kunna anvisas direkt till AMI. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Olof Wallin, enhetschef AMI 
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Dnr 2022-00027  

§ 61 Beslut angående ungdomsboendet Luna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet och ge socialchefen i 
uppdrag att utreda följande: 

• Vad ska lokalerna användas till efter nedstängningen?  
• Vad händer med ungdomarna som idag bor på Luna?  
• Vad händer med personalen på boendet? Hur ser det ut med 

uppsägningstider, eventuella varsel, omplaceringar etc.?  
• Hur länge kommer boendet att finnas kvar om ett beslut om 

nedläggning fattas?  
• En barnkonsekvensanalys måste göras. 
• En tidsplan för avvecklandet behöver tas fram 
• Den ekonomiska kalkylen behöver specificeras tydligare 

Ärende 
Ungdomsboendet hade två platser när det flyttades från Hofors ner till 
Torsåker 2020 och bytte då namn till Luna. Tanken var att i samband med 
flytten utöka platserna från två till fyra för att ha alternativ på hemmaplan 
istället för att använda externa placeringar. Detta har dock inte fallit ut som 
planerat och i dagsläget är ungdomsboendet en dyr verksamhet för 
nämnden. Räknat utifrån det faktiska antalet vårddygn under augusti 2021 
till februari 2022, låg kostnaden på 4 700 kr per vårddygn. I dagsläget är alla 
4 platser belagda, vilket ger en nuvarande kostnad per vårddygn på 3 900 
kr. Totalt gick Luna som HVB verksamhet back med 3,3 mnkr under 2021. 
Det senast upprättade hyresavtalet löper på 3 år och månadshyran ligger på 
ca 40 000 kr. 
 
Om boendet skulle utökas till 12 belagda platser kan kostnaden minskas till 
1 300 kr per vårddygn. Det är däremot inte realistiskt att tro att kommunen 
kan ta hem så många placeringar eller att andra kommuner kommer att 
köpa platser så att alla platser beläggs. En annan svårighet med att utöka 
platserna är att ungdomarna på boendet måste fungera tillsammans, vilket 
blir svårare ju fler platser som blir belagda. 
 
Utifrån dessa omständigheter gör ledningsgruppen bedömningen att 
boendet bör stängas och att IFO skyndsamt behöver arbeta med att få fram 
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fler familjehem samt undersöka möjligheten till att använda Lunas lokaler 
till annan verksamhet till dess att hyresavtalet löper ut. 
 
En stängning av boendet kommer i så fall att ske succesivt då de individuella 
behov för de ungdomar som idag bor där ska beaktas vid beslut om 
omplacering. Socialnämndens rutin för flytt av verksamhet ska följas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Susanne Holmgren, 2022-05-10 

Beslutsförslag under mötet 
Charlie Ahlholm (SD), Gry Sjöberg (HOP), Carina Halfvars (V), Sheila 
Alverbäck (KD) föreslår socialnämnden besluta att återremittera ärendet 
och ge socialchefen i uppdrag att utreda följande: 

• Vad ska lokalerna användas till efter nedstängningen?  
• Vad händer med ungdomarna som idag bor på Luna?  
• Vad händer med personalen på boendet? Hur ser det ut med 

uppsägningstider, eventuella varsel, omplaceringar etc.?  
• Hur länge kommer boendet att finnas kvar om ett beslut om 

nedläggning fattas?  
• En barnkonsekvensanalys måste göras. 
• En tidsplan för avvecklandet behöver tas fram. 
• Den ekonomiska kalkylen behöver specificeras tydligare. 

 

Skickas till 
Susanne Holmgren 
Akten  
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Dnr 2022-00024  

§ 62 Yttrande över förslag till reviderat 
arvodesreglemente för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det 
till kommunfullmäktige. 

Ärende 
Kommunfullmäktige har 2021-04-20, § 33, beslutat att tillsätta en 
beredning för genomförande av en översyn av kommunens 
nämndsorganisation och arvodesreglemente. Företrädare för samtliga i 
fullmäktige representerade partier har ingått i beredningen. 
Fullmäktigeberedningen har nu den 2022-04-13 § 4 beslutat att också 
överlämna förslag på reviderat arvodesreglemente för mandatperioden 
2023-2026 till kommunfullmäktige för fastställande.  
  
Förslaget om reviderat arvodesreglemente är till viss del en konsekvens av  
de ändringar som föreslogs tidigare gällande kommunens  
nämndsorganisation. Upphävandet av oppositionsrådet och gruppledare  
har exempelvis ersatts med partiföreträdare för partierna i fullmäktige och  
ordförande i fritids- och kulturutskottet föreslås ett högre arvode i och med 
att uppdraget också utökas. Då presidiet är desamma i kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår beredningen att inget särskilt 
arvode ska utgå för utskottets presidium. Arvodesreglementet har  
dessutom genomgått en språklig översyn där otydligheter har försökts 
städats bort.  
 
Socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. 

Yttrande  
Socialnämndens bedömning är att förslaget till nytt arvodesreglemente  
för mandatperioden 2023-2026 stämmer väl överens med de ändringar som 
föreslås gällande nämndsorganisationen och att de justeringar som gjorts 
avseende arvodesnivåer är rimliga. Socialnämnden ställer sig bakom 
beredningens förslag och föreslår att Kommunfullmäktige fastställer  
densamma. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-05-17 
Fullmäktigeberedning 2022-04-13  § 4 Förslag till reviderat 
arvodesreglemente för mandatperioden 2023-2026 
Förslag till reviderat arvodesreglemente 2023-2026 

Skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Dnr 2022-00028  

§ 63 Kriterier för remittering till Individ- och 
familjeomsorgen vid ärenden om serveringstillstånd 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna de förslagna kriterierna vid 
remittering till Individ- och familjeomsorgen i ärenden gällande tillstånd för 
alkoholservering, med tillägget att kriterierna ska kompletteras med en 
hänvisning till kommunens alkoholpolicy.  

Ärende 
Socialnämnden har tidigare begärt att kommunens alkoholhandläggare tar 
fram ett förslag till kriterier för individ- och familjeomsorgen i ärenden 
gällande tillstånd för alkoholservering. Ett förslag till mall för remittering 
har nu tagits fram där ett antal omständigheter beskrivs som kan föranleda 
att Individ- och Familjeomsorgen ställer sig negativt till en ansökan för 
serveringstillstånd och föreslå att den nekas.  
 
Kriterierna utgår från 8 kap. 17 § Alkohollagen, som slår fast följande:  
Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av 
andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och 
nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd 
vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda. 

Ekonomisk Kalkyl 
Beslutet bedöms inte påverka några kostnader utöver extra arbetstid.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-05-10 
Remissmall för Individ- och familjeomsorgens yttrande över 
alkoholserveringstillstånd, Torbjörn Nordström 2022-05-10 

Beslutsförslag under mötet 
Gry Sjöberg (HOP) föreslår socialnämnden besluta att godkänna de 
förslagna kriterierna vid remittering till Individ- och familjeomsorgen i 
ärenden gällande tillstånd för alkoholservering, med tillägget att kriterierna 
ska kompletteras med en hänvisning till kommunens alkoholpolicy.  
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Skickas till 
Torbjörn Nordström 
IFO  
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Dnr 2022-00032  

§ 64 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd, 
Restaurang Rustik 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att Madeleine i Hofors AB, org.nr 559205-5841, 
beviljas stadigvarande serveringstillstånd för servering av starköl, vin, andra 
jästa alkoholdrycker, spritdrycker samt alkoholliknande produkter till 
allmänheten på serveringsstället Restaurang Rustik, Faluvägen 8, 813 30 
Hofors. 
 
Servering får ske i restauranglokalen mellan klockan 11:00 till klockan 
01:00. Vid den angränsande uteserveringen får servering ske mellan klockan 
11.00 till och med 23.00 söndag till och med torsdag samt klockan 11.00 till 
och med 24.00 fredagar, lördagar och helgdagsafton. 

Ärende 
Vinh Thach ägare av Madeleine Restaurang i Hofors AB, org.nr 559205-5841 
inkommer 2022-04-04 med ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 
enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, andra 
jästa alkoholdrycker, spritdrycker samt alkoholdrycksliknande preparattill 
allmänheten på Restaurang Rustik, Faluvägen 8, 813 30 Hofors. 
Vinh Thach, ägare av Medeleine Restaurang i Hofors, org.nr 559205-5841 
ansöker om stadigvarande serveringstillstånd för servering i 
restauranglokalen samt för den intilliggande uteserveringen. 
 
För att undvika olägenheter gällande ordning och nykterhet meddelar 
kommunen följande villkor med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen: 
 
Vid event av olika slag skall minst två av polismyndigheten förordnade 
ordningsvakter tjänstgör inom den inhägnade serveringsytan från klockan 
21.00 och fram till dess att serveringen har upphört och serveringsytan är 
utrymd. Dock ej längre än klockan 01.30 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Torbjörn Nordström, 2022-05-17 
Utredning om stadigvarande serveringstillstånd, Torbjörn Nordström, 2023-
05-11 
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Skickas till 
Madeleine Restaurang i Hofors AB 
Akten  
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Dnr 2022-00023  

§ 65 Uppföljning per april 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att  

• godkänna uppföljningen per april 2022 och överlämna den till 
kommunstyrelsen,  

• ge socialchefen i uppdrag att samverka med skolchefen om 
framtida placeringar på resursskolor,  

• samt ta fram en rutin för samverkan mellan skolan och 
socialtjänsten i dessa ärenden, 

• socialchefen ska, senast på nämndens sammanträde i oktober 
2022, redovisa en utvärdering av kostnaderna relaterade till 
placeringar på resursskolor under läsåret 2021-2022, 

• uppföljningsrapporterna för HSL, LSS och IFO ska 
kvalitetsgranskas och redigeras innan de upprättas. 
 

Ärende 
Nämnderna ansvarar för sitt uppdrag inom angivna ekonomiska ramar och 
fastställda mål. Uppföljningar under året ska utgöra kontroller så att 
verksamheten bedrivs inom budgetramarna 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. 
 
Efter april månad redovisar socialnämnden ett underskott på 24,4 mkr. 
prognosen vid årets slut är ett underskott på 16,5 mkr. Största 
anledningarna till det prognostiserade underskottet är minskade intäkter, 
ökade kostnader för placeringar samt inkomna beslut inom LSS/psykiatri.  
 
Arbete med de fem beslutade nämndsmålen pågår, i dagsläget är det ett av 
dem som är uppfyllda. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-09, Sara Karlsson 
Uppföljning per april 2022 Socialnämnden  
Uppföljning per april 2022 Äldreomsorgen 
Uppföljning per april 2022 Omsorgen om funktionsnedsatta personer 
Uppföljning per april 2022 Individ- och familjeomsorgen  
Uppföljning per april 2022 Arbetsmarknad och integration  
Uppföljning per april 2022 Kvalitet, hälso- och sjukvård 

Beslutsförslag under mötet 
Arne Evertsson (L) föreslår socialnämnden besluta att  

• godkänna uppföljningen per april 2022 och överlämna den till 
kommunstyrelsen, 

• ge socialchefen i uppdrag att samverka med skolchefen om 
framtida placeringar på resursskolor,  

• samt ta fram en rutin för samverkan mellan skolan och 
socialtjänsten i dessa ärenden, 

• socialchefen ska, senast på nämndens sammanträde i oktober 
2022, redovisa en utvärdering av kostnaderna relaterade till 
placeringar på resursskolor under läsåret 2021-2022. 

 
Gry Sjöberg (HOP) föreslår socialnämnden besluta i enlighet med Arne 
Evertssons (L) förslag, med tillägget att uppföljningsrapporterna för HSL, LSS 
och IFO ska kvalitetsgranskas och redigeras innan de upprättas. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Susanne Holmgren 
LSS 
HSL 
IFO 
Akten 
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Dnr 2022-00003  

§ 66 Redovisning av ej verkställda beslut 2022 

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, 2022-05-17 
Rapport – Ej verkställda beslut 2022, period 2 

Skickas till 
Revisonen 
Akten 
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Dnr P26  

§ 67 Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att avsluta ärendet.  

Ärende 
Inga rapporter. 
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Dnr 2022-00001  

§ 68 Rapportering av delegationsbeslut 2022 

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 19 april 2022 har 
följande delegationsbeslut tagits: 
Datum Beskrivning  Dokumentid 
2022-05-05 Delegationsbeslut inom äldreomsorgen april 

2022 
5303 

2022-05-05 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt SoL april 2022 

5302 

2022-05-05 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt LSS april 2022 

5301 

2022-05-10 Delegationsbeslut inom Individ och 
familjeomsorgen april 2022 

5335 

2022-05-04 Protokoll från utskottet för individärenden 
(UFI) 

 

2022-05-18 Protokoll från utskottet för individärenden 
(UFI) 

 

2022-05-24 Protokoll från utskottet för individärenden 
(UFI) 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-05-17 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

26(28) 
Socialnämnden 
2022-05-25 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Skickas till 
Akten  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

27(28) 
Socialnämnden 
2022-05-25 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2022-00002  

§ 69 Rapportering av meddelanden 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan föregående sammanträde 
den 2022-04-19:  
Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning  Dokumentid 
2022-
05-05 

Kommunfullmäktige 2021-00042 KF 2022-04-26 § 34 
Reviderad nämndsorganisation för 
Hofors kommun 

5311 

2022-
05-05 

Kommunfullmäktige 2022-00024 KF 2022-04-26 § 37 
Rapportering av obesvarade 
motioner och medborgarförslag 
2022 

5310 

2022-
05-04 

Kommunfullmäktige KF 2022-04-26 § 36 Riktlinjer för 
avgiftshandläggning inom 
äldreomsorg och LSS 

5309 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-05-17 

Skickas till 
Akten  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

28(28) 
Socialnämnden 
2022-05-25 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 2021-00052  

§ 70 Beslut om extra sammanträde 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ett extra sammanträde ska hållas den 8 juni 
2022, kl. 08:15. 

Skickas till 
Akten  
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