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Närvarolista  
Ledamöter Kommentar 
Tomas Fröjd (S), Ordförande  
Arne Evertsson (L), 1:e vice ordförande  
Ziita Eriksson (M), 2:e vice ordförande  
Petra Elfström (S)  
Irene Johnsson (C)  
Carina Halfvars (V)  
Charlie Ahlholm (SD)  
 

Tjänstgörande ersättare Ersätter Kommentar 
Berny Eriksson (S) Remzija Kolasinac (S)  
Sanna Stenberg (HOP) Gry Sjöberg (HOP)  
 

Ersättare Kommentar 
Esko Töllinoja (L)* Ej §§ 43-45 
Ingrid Andersson (C)  
Kerstin Åkerberg (S)  
*Deltar på distans via länk 

Övriga Kommentar 
Susanne Holmgren, Socialchef  
Sara Karlsson, Ekonom  
Jesper Öberg, sekreterare  
Bengt Djeerf, socialsekreterare § 43 
Marlene Åsbrink, socialsekreterare § 44-45 
Madelene Pantzare, socialsekreterare § 44-45 
Heidi Bolstad, verksamhetschef IFO § 46 
Ramón Péres Cortés, enhetschef Hesselgrenska § 48 
Cissi Hedwall, äldreomsorgschef § 48 
Anna Westrin, integrationshandläggare § 49 
Olof Wallin, enhetschef AMI § 49 
Jenny Hammar, samordnare finskt förvaltningsområde § 50 
Torbjörn Nordström, alkoholhandläggare § 51 
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Dnr  

§ 41 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
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Dnr 2022-00004 

§ 42 Information från nämndens fackliga samverkan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Samverkan har genomförts med representanter för fackliga organisationer. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens samverkansprotokoll 2022-03-07 

Skickas till 
Akten  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

11(20) 
Socialnämnden 
2022-04-19 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 5271 

§ 46 Information om ungdomsboendet Luna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att  

• ge socialchefen i uppdrag att utreda om ungdomsboendet Luna ska 
vara kvar eller ej 

• ärendet ska tas upp för beslut vid nästa sammanträde i maj. 

Ärende 
Heidi Bolstad informerar om den nuvarande organisationen på 
ungdomsboendet Luna som drivs av nämnden. Boendet har i dagsläget 7 
anställda men endast 4 boende, vilket har lett till stora kostnader under 
2021. Det finns olika förslag till hur problemen kan lösas och nämnden 
diskuterar huruvida man bör satsa på att utvidga verksamheten för att få 
den lönsam eller om man ska lägga ner den helt och satsa på andra 
lösningar. Det råder exempelvis brist på familjehem i kommunen och 
nämnden skulle kunna rikta mer fokus på att informera allmänheten och på 
olika vis uppmuntra fler familjer att bli familjehem.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Heidi Bolstad, verksamhetschef IFO 

Beslutsförslag under mötet 
Sanna Stenberg (HOP) föreslår att socialnämnden beslutar att ge 
socialchefen i uppdrag att utreda om ungdomsboendet Luna ska vara kvar 
eller ej och att ärendet ska tas upp för beslut vid nästa sammanträde i maj. 

Skickas till 
Susanne Holmgren  
Akten 
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Dnr 5264 

§ 47 Information om budget 2023 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.  

Ärende 
Sara Karlsson informerar om prognosen för 2022 samt planeringen för 
budgeten 2023 efter att budgetdialoger har hållits centralt inom 
kommunen för samtliga beslutsinstanser.  
 
Mellan 2021-2022 har antalet årsarbetare inom äldreomsorgen ökat, som 
en följd av heltid som norm och nya LAS-regler. Det är en ökning om 20 
årsarbetare trots att man minskat på bemanningen inom ett boende. Sett 
över hela nämnden har en ökning skett, från 450,1 årsarbetare 2021 till 
473,42 årsarbetare 2022. Ökade utgifter har också tillkommit vilka inte varit 
budgeterade, främst nya placeringsbeslut och mer utbetalningar av 
ekonomiskt bistånd. Sammantaget ser därför nämnden ut att gå mot ett 
potentiellt underskott om ca 14,5 miljoner kronor för budgetåret 2022. 
 
Budgetarbetet inför 2023 har påbörjats och ett antal förändringar i 
driftramen är redan planerade framför allt inom personalkostnader, men 
även framtida investeringsbehov. Befolkningsutvecklingen inom kommunen 
kommer också innebära nya utmaningar för omsorgen då de äldre 
befolkningsgrupperna kommer att växa.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Sara Karlsson, ekonom 
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Dnr 5258 

§ 48 Presentation av nya enhetschefen på 
Hesselgrenska 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Ramón Péres Cortés presenterar sig inför nämnden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Ramón Péres Cortés, enhetschef Hesselgrenska. 
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Dnr 5219 

§ 49 Information från AMI 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Ärende 
Anna Westrin informerar om integrationsarbetet på AMI och möjliga vägar 
framåt. Det gjordes en genomlysning av hela kommunens 
integrationsarbete 2020 där det framkom att kunskaperna kring 
kommunens mål är låga bland chefer och medarbetare. Kommunens 
integrationsstrategiska mål måste också uppdateras och en central 
samordning krävs för att uppnå detta. AMI efterfrågar mer samverkan 
mellan kommunens verksamheter i dessa frågor och tydligare 
rollfördelningar. Nu när extratjänsterna i kommunen har upphört ökar 
utbetalningarna av ekonomiskt bistånd, och kommunen behöver se över 
alternativa lösningar. För att exempelvis kunna använda så kallade 
lönebidragsanställningar krävs att de sökande har tillräckliga 
språkkunskaper för arbetsuppgifterna. Ett samarbete med SFI och övriga 
skolan pågår men behöver fördjupas. 
 
Angående flyktingsituationen i Ukraina har Hofors kommun fått besked om 
att max 66 personer ska kunna tas emot av kommunen, men det är i 
dagsläget oklart hur högt det faktiska antalet blir.  
 
Olof Wallin berättar att upprustningen av växthuset går enligt plan och att 
det kommer kunna öppna under början av sommaren. AMI har nu tagit 
över alla odlingsbord från Hagafixarna och man ser över hur en eventuell 
försäljning av grönsaker till allmänheten skulle kunna organiseras. AMI 
kommer även att driva växthusets café till dess att en ny upphandling är 
klar. I övrigt pågår projektet genom Vinnova kring närodlad skolmat för fullt 
och grönsaker levereras till skolköken.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Anna Westrin, integrationshandläggare och Olov 
Wallin, enhetschef AMI 
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Dnr 2022-00019 

§ 50 Handlingsplan för socialnämndens arbete med 
nationella minoriteters rättigheter 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förslag till handlingsplan för 
socialnämndens arbete med nationella minoriteters rättigheter 2022. 

Ärende 
Ändringarna i Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(2009:724) började gälla från och med den 1 januari 2019. Därmed har 
kommunerna ett krav på sig att anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Socialnämnden ska varje år följa upp arbetet och 
revidera handlingsplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Susanne Holmgren, 2022-04-06 
Förslag till handlingsplan för socialnämndens arbete med nationella 
minoriteters rättigheter 2022 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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Dnr 2021-00046 

§ 51 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd, 
Epabaren 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att Haytham Hagi AB, organisationsnummer 
559243-1992, beviljas stadigvarande serveringstillstånd för servering av 
starköl, sprit, vin, andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande 
preparat till allmänheten på serveringsstället Epabaren, Skolgatan 14 i 
Hofors. 
 
Servering får ske i restauranglokalens serveringsytor mellan klockan 11.00 
till och med 01.00. Vid uteservering gäller tiderna 11.00 till och med 23.00 
söndag till och med torsdag. Fredagar, lördagar samt helgdagsaftnar gäller 
tiderna 11.00 till och med 24.00 

Ärende 
Haytham Hagi AB inkommer 2021-08-18 med ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) för servering 
av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker, spritdrycker samt 
alkoholdrycksliknande preparat till allmänheten vid Epabarens restaurang 
och uteservering, Skolgatan 14, 813 30 Hofors. 
 
Socialnämnden har i omgångar beviljat tillfälligt serveringstillstånd i väntan 
på att brister i lokalerna skulle åtgärdas. Av föreliggande utredning framgår 
att alla åtgärder nu är vidtagna och godkända av samtliga remissinstanser. 
Sammantaget anses Haytham Hagi AB uppfylla kraven i alkohollagen för att 
beviljas stadigvarande serveringstillstånd.  
 
För att undvika olägenheter gällande ordning och nykterhet meddelar 
kommunen följande villkor med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen: 
 
Vid event av olika slag så som exempelvis trubadur skall minst 2 av 
polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgöra inom den 
markerade serveringsytan från klockan 21.00 och fram till dess att 
serveringen stängt och restaurangens serveringsyta är utrymd men inte 
senare än 01.30. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Torbjörn Nordström, 2022-04-12 
Utredning om stadigvarande serveringstillstånd, Torbjörn Nordström, 2023-
03-29 

Skickas till 
Haytham Hagi AB 
Akten  
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§ 52 Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 
Tomas Fröjd (S) berättar att han varit på besök till Fontänhus i Falun som är 
en medlemsorganisation där psykiskt sjuka kan bli medlemmar och få hjälp. 
Allt är frivilligt och det finns 10 fontänhus i Sverige. Sandviken håller också 
på med förstudie för att starta upp en verksamhet i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information frånTomas Fröjd (S). 
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Dnr 2022-00001 

§ 53 Rapportering av delegationsbeslut 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av delegationsbeslut. 

Ärende 
Datum Beskrivning  Dokumentid 
2022-04-04 Delegationsbeslut inom äldreomsorgen mars 

2022 
5257 

2022-04-04 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt SoL mars 2022 

5256 

2022-04-04 Delegationsbeslut inom 
funktionsnedsättning enligt LSS mars 2022 

5255 

2022-04-04 Delegationsbeslut inom Individ- och 
familjeomsorgen mars 2022 

5254 

2021-03-23 Protokoll från utskottet för individärenden 
(UFI) 

 

2022-04-13 Protokoll från utskottet för individärenden 
(UFI) 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-04-12 

Skickas till 
Akten  
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Dnr 2022-00002 

§ 54 Rapportering av meddelanden 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av inkomna meddelanden sedan föregående sammanträde 
2022-03-17:  
Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning  Dokumentid 
2022-
04-06 

Kommunstyrelsen KS 2022-04-05 § 19 Fyllnadsval 5262 

2022-
04-06 

Kommunstyrelsen KS 2022-04-05 § 28 Uppföljning av 
kommuners arbete med nationella 
minoriteters rättigheter 2021 

5261 

2022-
04-06 

Kommunstyrelsen KS 2022-04-05  § 25 Budget 2023 
och plan 2024-2025, Hofors 
kommun 

5260 

2022-
04-06 

Kommunstyrelsen KS 2022-04-05 § 32 Yttrande över 
granskning av styrning av 
välfärdsteknik 

5259 

2022-
03-08 

Kommunfullmäktige KF 2022-03-08  § 22 Besvarande av 
motion om att motverka sexuella 
övergrepp 

5230 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Jesper Öberg, 2022-04-12 

Skickas till 
Akten  
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