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§ 111 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen.  
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Dnr 2022-00004  

§ 112 Information från nämndens fackliga 
samverkan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Samverkan har genomförts med representanter för fackliga organisationer. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens samverkansprotokoll, 2022-11-07 

Skickas till 
Akten  
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§ 113 Läget i verksamheterna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Cissi Hedwall berättar att köket och matsalen på Spelmannen nu är klart 
och att en invigningsfest hålls under kvällen. Från och med detta tillagas 
maten återigen på Spelmannen. 
 
Vidare informeras nämnden om verksamheternas kostnader för tomhyror. 
Från första januari 2022 till idag har ca 475 000 kr betalats i hyror för 
lägenheter som står tomma. En orsak till detta är att Hoforshus AB inte har 
rustat lägenheter inom utsatt tid och att de därför inte har kunnat användas 
som planerat. Det finns också många tillgängliga boendeplatser som står 
tomma på grund av låg efterfrågan. En liten andel av tomhyrorna beror 
även på att korttidsplaster i perioder inte varit belagda. Utöver själva 
hyreskostnaden innebär de tomma lägenheterna också att nämnden tappar 
intäkter i form av utebliven omsorgsavgift när platserna inte är belagda.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Cissi Hedwall, socialchef 
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§ 114 Information om framtida 
ledningsorganisation för socialnämnden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Cissi Hedwall informerar om den nya organisationen inom socialnämndens 
ledningsgrupp som nu består av en socialchef (Cissi Hedwall) och två 
biträdande socialchefer (Pernilla Neuman och Heidi Bolstad). Dessa tre är 
jämnställda i sina befogenheter och är organisatoriskt direkt underställda 
kommunchefen. Skillnaden i befattningsbenämning beror på att en och 
samma förvaltning enligt lag endast kan ha en socialchef, varför 
benämningen biträdande används för de två andra. Alla tre socialchefer i 
socialnämnden för Hofors kommun innehar dock samma delegation och 
kommer att jobba tätt ihop. Pernilla Neuman och Heidi Bolstad har ett delat 
ledarskap för IFO, AMI och LSS/psykiatri, medan Cissi Hedvalls huvudansvar 
är äldreomsorgen, HSL och Kvalitet. Som stöd i detta har också den nya 
tjänsten Vård- och omsorgsutvecklare tillsats, finansierad av statsbidrag.  
 
Övriga organisatoriska förändringar som är planerade innefattar bland 
annat att LSS- och psykiatricheferna kommer sitta tillsammans med 
cheferna för IFO och AMI för att möjliggöra ett tätare samarbete. 
Handläggarna inom försörjningsstöd och arbetsmarknad (IFO+AMI) kommer 
också att jobba tätare ihop framöver.  
 
Vidare informeras nämnden om den nuvarande enhetsorganisationen för 
hela nämnden, inklusive enhetschefer och antal anställda.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Cissi Hedwall, Socialchef 
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Dnr 2022-00014  

§ 115 Kvalitetssäkring av socialtjänstens arbete med 
barn och unga 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Heidi Bolstad och Annelie Klang informerar om kvalitetsarbetet inom barn- 
och familjeenheten på IFO. I dagsläget har man 7 placeringar i familjehem 
samt 6 placeringar enligt LVU, varav 1 inom statens institutionsstyrelse, SIS. 
 
Socialsekreterarna har under året gått ett antal utbildningar i olika 
bedömningsmetoder, bland annat gällande våld i nära relationer och hur 
barn som bevittnat eller utsatts för våld ska bemötas. Familjebehandlarna 
har också gått en utbildning i att möta barn som blivit förhörda av polis i 
samband med våld i nära relationer.  
 
Det kommer in många orosanmälningar just nu, inte bara i Hofors utan i 
hela landet. Dessutom rör det sig ofta om nya typer av anmälningar med 
mer komplexa fall än för några år sedan. Socialsekreterarna upplever dock 
att civilsamhället tar mer ansvar än tidigare vilket underlättar hanteringen. 
Verksamhetens fokus just nu är att stötta barnhandläggarna och bibehålla 
en rimlig arbetsbörda. Inom socialtjänsten i flera kringliggande kommuner 
har många sagt upp sig och det är oroligt i hela branschen.  
 
I övrigt så är ungdomsboendet Luna nu stängt och personalen har fått ny 
sysselsätning. Ungdomarna har antingen flyttat hem eller fått nya 
placeringar.  
 
”Gröna längan” vid Torsåkers byggdegård där verksamheten hållit till har 
kostat nämnden 20 000 i månaden, men lokalerna är nu utstädade, 
besiktade och ett kontrakt med en ny hyresgäst är tecknat. 
Vaktmästarbostaden kostar också 20 000 och ska rustas innan en ny 
hyresgäst flyttar in i januari. På så vis minskar nämndens hyresutgifter 
avsevärt under nästa år.  
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Beslutsunderlag 
Muntlig information från Heidi Bolstad, biträdande socialchef och Annelie 
Klang, enhetschef IFO 

Skickas till 
Akten  
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§ 116 Information om placeringar i resursskolor 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Kommunikationen mellan skolan och socialtjänsten behöver bli bättre 
gällande placeringar av elever i resursskolor. I oktober antogs därför en ny 
rutin i samråd med skolchef, biträdande socialchef samt ordföringarna i 
Socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. När skolan nu förordar 
att placera en elev i resursskola, som består av en utbildningsdel och en 
behandlingsdel, måste rektor och skolchef stämma av detta med 
socialtjänsten. Om socialtjänsten motsätter sig placeringen får barn- och 
utbildningsnämnden stå för hela kostnaden. Om socialtjänsten i sin tur vill 
placera en elev men skolan motsätter sig gäller samma princip och 
socialnämnden får stå för kostnaden.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Heidi Bolstad, biträdande enhetschef 
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Dnr 2022-00066  

§ 117 Stadigvarande serveringstillstånd, Bowlingen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja BK-66 Bowling ekonomisk förening 
serveringstillstånd till slutet sällskap för servering av starköl, vin, jästa 
alkoholdrycker, spritdrycker samt alkoholdrycksliknande produkter på 
serveringsstället Bowlingen i Hofors. Servering får ske i serveringsdelen i 
bowlingshallen mellan klockan 18:00 till klockan 22:00 måndag till och med 
torsdag. 18.00 - 01.00 fredagar, 12.00 - 01.00 lördagar samt helgdagsaftnar 
samt 12.00 - 22.00 söndagar 

Ärende 
Kommunen meddelar följande villkor med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen:  
 
Vid servering till slutna sällskap skall bowlinghallen inte vara öppen för 
allmänheten. Servering får ske endast till medlemmar i föreningen.  
 
Entrévärd med ansvar för ordning och nykterhet ska bemanna in- och 
utgången till serveringsytan från dess att serveringen påbörjas fram till dess 
att serveringen har upphört och serveringsytan är utrymd.  
 
Vid event av olika slag, som exempelvis levande musikunderhållning skall 
minst 2 av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgöra från 
klockan 21.00 och fram till serveringen har upphört och serveringsytan är 
utrymd. Dock senast 01.30 

Beslutsunderlag 
Utredning Torbjörn Nordström, 2022-11-10 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-11-15 
Muntlig information från Tomas Fröjd, ordförande Socialnämnden 

Skickas till 
BK-66 
Torbjörn Nordström 
Akten 
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Dnr 2022-00045  

§ 118 Stadigvarande serveringstillstånd, Lokala 
Mejeriet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja Lokala Mejeriet AB, 
organisationsnummer 559364-8933, stadigvarande serveringstillstånd 
avseende cateringverksamhet för servering av starköl, vin, andra jästa 
alkoholdrycker, spritdrycker samt alkoholliknande produkter till slutna 
sällskap. Köket är beläget vid Källgatan 2, 813 32 Hofors. 

Ärende 
Kommunen meddelar följande villkor med stöd av 8 kap 4 § alkohollagen:  
 
Vid beställningar av olika slag av till de som bedriver cateringverksamhet för 
slutna sällskap, skall kommunen meddelas vid varje tillfälle minst 14 dagar 
före var och när serveringen skall äga rum. 

Beslutsunderlag 
Utredning, Torbjörn Nordström, 2022-11-10  
Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2022-11-15  
Muntlig information från Tomas Fröjd, ordförande socialnämnden 

Skickas till 
Lokala Mejeriet AB 
Torbjörn Nordström  
Akten   
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Dnr 2022-00045  

§ 119 Stadigvarande serveringstillstånd, Café Haga 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja Lokala Mejeriet AB, 
organisationsnummer 559364-8933, serveringstillstånd avseende 
restaurang och caféverksamhet vid Café Haga, för servering av starköl, vin, 
andra jästa alkoholdrycker, spritdrycker samt alkoholliknande produkter till 
allmänheten. Företaget är beläget vid Hammarvägen 6, 813 32 Hofors och 
serveringstillståndet avser Café Haga, Kaserngatan 5, 813 30 Hofors 

Ärende 
Kommunen meddelar följande villkor med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen: 
Vid event av olika slag, som exempelvis levande musikunderhållning skall 
minst 2 av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgöra från 
klockan 21.00 och fram till serveringen har upphört och serveringsytan är 
utrymd. Dock senast 01.30 

Beslutsunderlag 
Utredning, Torbjörn Nordström, 2022-11-10  
Tjänsteskrivelse, Jesper Öberg, 2022-11-15  
Muntlig information från Tomas Fröjd, ordförande socialnämnden 

Skickas till 
Lokala Mejeriet AB  
Akten  
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Dnr 2021-00048  

§ 120 Beslut om intagningsstopp på Hantverkarn 

Beslut 
Socialnämnden beslutar om intagningsstopp på Hantverkarn. 

Ärende 
Hofors kommun har under en längre period haft en budget i obalans och 
omständigheterna i omvärlden med skenande el och matpriser leder till att 
ytterligare åtgärder måste vidtas under 2023 för att få en ekonomi i balans. 
Den mest verkningsfulla åtgärden för socialnämnden är att minska på 
antalet platser i särskilt boende och eftersom det finns ett föreläggande på 
Hantverkarn är det där avveckling i första hand måste ske. Därför föreslås 
att nämnden fattar beslut om ett intagningsstopp på Hantverkarn redan nu 
att så det skapas ett handlingsutrymme. Hoforshus är villiga att ta tillbaka 
lägenheter på Hantverkarn. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Susanne Holmgren, 2022-11-07 
Muntlig information från Cissi Hedwall, socialchef 

Skickas till 
Hoforshus AB  
Äldreomsorgschef  
Enhetchef Hantverkarn  
Boendesamordnare  
Biståndshandläggare  
Akten  
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§ 121 Öppna jämförelser 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Cissi Hedwall redogör för socialnämndens resultat i årets öppna 
jämförelser, som genomförs årligen av Socialstyrelsen i samverkan Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). Det är ett verktyg för analys, uppföljning och 
kvalitetsutveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens 
verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. I Gävleborg har man i år 
haft en gemensam dialog så att frågorna tolkas lika av alla kommuner.  

Beslutsunderlag  
Muntlig information från Cissi Hedwall, socialchef 
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§ 122 Ekonomisk rapport 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Sara Karlsson informerar om det ekonomomiska läget i nämndens 
verksamheter. Nuvarande prognos visar att nämnden går mot ett 
underskott om ca 24,5 miljoner kronor för år 2022. Resultatet fördelar sig 
på de olika verksamhetsområdena enligt följande: 
  
Övergripande socialnämnden, överskott 2,5 mkr.  
Kommentar: PO-påslaget sänktes under året och man har även fått ett 
överskott på konsult- och utbildningsbudgeten eftersom denna inte 
utnyttjats. Vakansen för projektledare till nya äldreboendet genererar också 
ett överskott.  
 
Äldreomsorgen, underskott 5,5 mkr. 
Kommentar: Det har under året varit höga kostnader kopplade till Covid-19, 
främst på grund av kohort vårt. Även heltid som norm har påverkat och 
man har inte kunnat utnyttja bemanningen så effektivt som möjligt. På 
många enheter har det dessutom varit höga kostnader på grund av 
sjuklöner och övertid.  
 
LSS/psykiatri, underskott 6 mkr 
Kommentar: Det har under åter kommit nya beslut och placeringar som inte 
varit budgeterade.  
 
IFO, underskott 15 mkr 
Kommentar: Underskottet beror till stor del beror på kostnader kopplade 
till boendet Luna, men även ekonomiskt bistånd har haft ökade 
utbetalningar. Förhoppningsvis blir det bättre i november p.g.a. att många 
fått sysselsättning genom lönebidrag. I övrigt har det också tillkommit 
många dyra placeringar under våren. 
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AMI, underskott 2,5 
Kommentar: mycket intäkter budgeterade från migrationsverket har 
uteblivit. Ett försenat projekt och försenade uppsägningar påverkar också 
resultatet.  
 
Hälso- och sjukvård, kvalitet, överskott 2, mkr 
Kommentar: Verksamheten har mottagit bidrag från socialstyrelsen till 
bemanning av sjuksköterskor samt under året haft flertalet vakanta 
tjänster.  
 
Översyn görs nu inom alla verksamheter för att komma närmare ram. 
Verksamheterna kommer bland annat ta över städningen på alla 
äldreboenden och inom LSS. Det finns dock stora utmaningar under nästa 
år, främst genom att PO-påslaget ökar nästa år från 39,25 i år till 44,53 
2023, vilket kommer påverka kommunerna mycket. Socialstyrelsen höjer 
dessutom ekonomiskt bistånd 8,6 %, och arvoden och omkostnader för 
familjehem kommer också att höjas under 2023 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Sara Karlsson, ekonom 
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Dnr 2022-00006  

§ 126 Vägledning för hemutrustning enligt 
bosättningslagen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förslaget till vägledning för hemutrustning. 

Ärende 
I Hofors kommun har vi ett årligt mottagande av flyktingar till kommunen 
där antalet vi ska ta emot regleras med kommuntal, något som fastställs 
årligen av migrationsverket och länsstyrelsen. Enligt bosättningslagen så är 
kommunerna skyldiga att göra iordning anpassad bostad efter individer 
som anvisas till kommunen från migrationsverket. 
 
I socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd står:  
 
”Möbler och husgeråd ingår i begreppet livsföring i övrigt enligt förarbetena 
till SoL. Vad som är nödvändig hemutrustning kan inte fastställas en gång 
för alla. Bedömningen måste anpassas efter den allmänna 
standardutvecklingen i samhället, d.v.s. vad människor i allmänhet kan 
kosta på sig. Det innebär att vad som är skäligt i fråga om ekonomiskt 
bistånd till hemutrustning inte bara skiftar från fall till fall utan också över 
tid. […] 
 
Vad bör ingå i en hemutrustning? Den enskildes behov kan se olika ut 
beroende på livssituation och individuella förutsättningar. Det innebär att 
socialnämnden i den individuella situationen får ta ställning till vad den 
enskilde behöver för att uppnå skälig levnadsnivå. Socialnämnden bör ge 
ekonomiskt bistånd till den hemutrustning som krävs för att ett hem ska 
kunna fungera. […] 
 
Med hemutrustning avses t.ex. sådan utrustning som behövs för 
matlagning, umgänge, sömn, förvaring, rengöring och rekreation. Även den 
hemelektronik som är nödvändig för att den enskilde ska kunna 
kommunicera och ta del av information bör omfattas av begreppet 
hemutrustning.” 
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Från och med 1/1-22 har CSN avslutat sin möjlighet till hemutrustningslån. 
Detta var tidigare en möjlighet för personer med uppehållstillstånd en 
möjlighet att inreda sin bostad och sedan ha ett lån med avbetalningsplan. 
För en ensamstående person var maxlånet 10 000 kr och för barnfamilj om 
5 eller fler personer i familjen, max 35 000 kr. 
 
Situationen i Hofors innan den 1/1-22  
Med anledning av att de nyanlända individerna hade möjlighet att söka om 
hemutrustningslån så utrustades med de nödvändigaste för att sova och 
äta, alltså en säng, ett täcke och en kudde per person och mycket 
begränsad köksutrustning, ingen städutrustning förutom sop. När personer 
som anvisas kommunen enligt bosättningslagen fick sitt fullständiga 
personnummer så kunde denna ansöka om hemutrustningslån för att 
fortsätta att utrusta lägenheten.  
 
Efter den 1/1 -22 
Personerna vi tar emot i flyktingmottagandet har fortsatt behov av en 
möblerad bostad. De personer som bosätts i Hofors, enligt 
bosättningslagen, är i huvudsak kvotflyktingar som kommer direkt till 
Hofors från ett annat land. I och med bosättningslagen är vi som kommun 
skyldiga att se till att se till att en bostad står färdig och bebolig när 
individerna kommer. Inom 1 år kan kommunen söka om delar av 
kostnaderna för iordningställande av lägenheten från migrationsverket. 
 

Ekonomisk uträkning 
Nämnden beslutade i februari 2022 att utrusta hem till nya individer som 
anvisas till kommunen enligt bosättningslagen om ett belopp per person. 
Detta bidrar till att det är svårt att få en rättvis inredd lägenhet i samband 
med mottagandet av kvotflyktingar. 
 
Nuvarande bidragsbedömning för hemutrustning utgår ifrån en trappa 
enligt flöjande: 
en person - 10 000 kr,  
två personer - 15 000 kr,  
tre personer - 20 000kr,  
fyra personer - 25 000 kr  
fem eller fler - 30 000 kr. 
 
I den takt som vi ser inflationen och ökade kostander samt en orealistisk 
fördelning av densamma är det av vikt att kommunen gör en ny 
bestämmelse kring utrustning av lägenheter. Individer som anvisas till 
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kommunen enligt bosättningslagen ska erbjudas en skälig levnadsnivå vilket 
är svårt att mäta om det beviljas en summa pengar och inte en detaljerad 
bild av vad som ska ingå i begreppet skälig levnadsnivå.  
 
I kommunallagen (2017:725) står i 2 kap 3 § Likställighetsprincipen 3 §: 
”Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte 
finns sakliga skäl för något annat. Lag (2019:835)”. 
 
Enligt det nya förslaget så kommer de ungefärliga kostnaderna, räknat 
utifrån den prislista som var aktuell i maj 2022, bli följande: 
En person – Kostnad om ca 12 000 kr + telefon. 
Två personer - Kostnad om ca 15 000 kr+ telefon 
Tre personer – Kostnad om ca 19 000 kr+ telefon 
Fyra personer – Kostnad om ca 22 000 kr + telefon 
Fem personer – Kostnad om ca 25 500 kr + telefon 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Anna Westrin, 2022-10-28 
Förslag till vägledning för hemutrustning, Anna Westrin, 2022-10-28 
Muntlig information från Anna Westrin, integrationssamordnare 

Beslutsförslag under mötet 
Arne Evertsson (L) föreslår socialnämnden besluta att anta förslaget till 
vägledning för hemutrustning. 

Skickas till 
Anna Westrin  
Akten   
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§ 127 Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att avsluta ärendet.  

Ärende 
Inga rapporter. 
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Dnr 2022-00001  

§ 128 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 sammanträde den 5:e oktober 2022 har följande 
delegationsbeslut tagits:  
Datum Beskrivning  Dokumentid 
2022-11-07 Anmälan av delegationsbeslut  Lex Sarah 

oktober-22 
5549 

2022-11-01 Delegationsbeslut inom äldreomsorgen 
oktober 2022 

5573 

2022-11-01 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt SOL oktober 
2022 

5572 

2022-11-01 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt LSS oktober 
2022 

5571 

2022-11-01 Delegationsbeslut inom Individ och 
familjeomsorgen oktober 2022 

5526 

2022-10-19 Protokoll utskottet för individärenden (UFI)  
2022-11-09 Protokoll utskottet för individärenden (UFI)  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-09-29 
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Skickas till 
Akten  
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Dnr 2022-00002  

§ 129 Rapportering av meddelanden 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan sammanträdet 2022-09-14:  
Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning  Dokumentid 
2022-
11-14 

Kommunfullmäktige KF 2022-11-07 § 117 Val av 9 
ledamöter och 9 ersättare i 
socialnämnden för perioden 2023-
2026 

5575 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg. 2022-11-16 

Skickas till 
Akten  
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