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Socialnämnden 

Datum 2022-06-08 
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Plats Kommunhuset Laven 
Närvarande Se sidan 2 
Justerare Arne Evertsson 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2022-06-08 
Justerade paragrafer §§ 71-72 

 

Sekreterare   
 Jesper Öberg 

Ordförande   
 Tomas Fröjd 

Justerare   
 Arne Evertsson 
 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-06-08 
Justerade paragrafer §§ 71-72 
Datum då anslaget sätts upp 2022-06-08 
Datum då anslaget tas ner 2022-06-30 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

 

Underskrift   
 Jesper Öberg, sekreterare 
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Närvarolista  
Ledamöter Kommentar 
Tomas Fröjd (S), Ordförande  
Arne Evertsson (L), 1:e vice ordförande  
Petra Elfström (S)  
Irene Johnsson (C)  
Carina Halfvars (V)  
Charlie Ahlholm (SD)  
 
 
Tjänstgörande ersättare Ersätter Kommentar 
Sheila Alverbäck (KD) Ziita Eriksson (M)  
Sanna Stenberg (HOP) Gry Sjöberg (HOP)  
Berny Eriksson (S) Remzija Kolasinac (S)  
 
 
Ersättare Kommentar 
Esko Töllinoja (L)  
Kerstin Åkerberg (S)  
 
 
Övriga Kommentar 
Susanne Holmgren, socialchef  
Heidi Bolstad, verksamhetschef IFO  
Sara Karlsson, ekonom  
Jesper Öberg, sekreterare  
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Ärendelista 
§ 71 Godkännande av dagordning .................................................................................... 4 
§ 72 Beslut angående ungdomsboendet Luna .................................................................. 5 
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Dnr P24  

§ 71 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
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Dnr 2022-00027  

§ 72 Beslut angående ungdomsboendet Luna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att 
- lägga ner ungdomsboendet Luna 
- en översyn av bemanningen ska inledas omedelbart 

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.  
 
Ärendet var uppe på socialnämnden den 2022-05-25 som då beslutade att 
återremittera ärendet för ytterligare beredning utifrån följande punkter: 

• 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. 

 
Gällande lokalerna löper det senast upprättade hyresavtalet på 3 år till och 
med 2024-12-31 och månadshyran ligger på ca 40 000 kr. Förslaget är att de 
ska användas till olika former av akutboenden efter behov inom 
kommunens alla verksamheter, exempelvis vid placering under utredning, 
vid väntan på permanent boende etc. Ett sådant alternativ har länge 
saknats inom kommunen och bland annat IFO har betalat hyror för 
lägenheter som sällan blivit använda.  
 
Gällande barnkonsekvensanalysen görs detta vid varje enskilt fall. Beslutet 
om nedstängning av boendet kommer inte att påverka de beslut om 
insatser som fattats i Utskottet för individärenden för respektive ungdom. 
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Det kommer däremot fattas nya beslut om placeringar som då, liksom vid 
alla placeringsbeslut, ska utgå från BBIC (Barnets Behov i Centrum). Detta 
innebär att bland annat ungdomens ålder, intressen och individuella behov 
beaktas. Gällande förfarandet för den övergripande nedstängningen ska 
socialnämndens rutin för flytt av verksamhet följas, så att alla berörda 
parter får rätt information och inblick i processen. 
 
Personalen på boendet har 6 månaders uppsägningstid men det primära 
målet är att kunna omplacera personalen inom kommunens övriga 
verksamheter.  
 
Utifrån dessa omständigheter gör ledningsgruppen bedömningen att en 
stängning av boendet behöver inledas så snart som möjligt och föreslår att 
socialnämnden beslutar i enlighet med detta. Boendet kommer i så fall att 
finnas kvar så länge det krävs för att hitta lämpliga placeringar för 
ungdomarna. IFO behöver också skyndsamt arbeta med att få fram fler 
familjehem inom kommunen. Det är i dagsläget omöjligt att ge någon mer 
specifik tidsplan för genomförandet, mer än att det ska ske skyndsamt. 

Ekonomisk kalkyl 
Räknat utifrån det faktiska antalet vårddygn under augusti 2021 till februari 
2022 låg kostnaden på 4 700 kr per vårddygn. Totalt gick Luna som HVB-
verksamhet back med 3,3 mnkr under 2021. I dagsläget är boendet utökat 
till 5 platser samt väntar på tillstånd för en ytterligare placering. Detta 
eftersom ett nytt behov har uppstått till följd av Ukrainakriget och att ett 
externt HVB-hem som kommunen köpt platser på har lagts ned. Detta 
innebär att kostnaden per vårddygn på Luna kommer att minska något, 
men utifrån den tidigare kalkylen kommer detta inte räcka för att boendet 
ska bli ekonomiskt försvarbart.  
 
Det skulle utifrån dagens bemanning och övriga kostnader krävas att 
boendet utökas till 12 belagda platser, då kostnaden per vårddygn skulle 
minskas till 1 300 kr. 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. 
 
Gällande personalkostnaderna på boendet under 2021 låg på 5,1 mnkr. 
Hyreskostnaderna är svårare att specificera för 2021 eftersom merparten 
av dessa har bokförts inom ensamkommande barn då man hyrde hela 
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Bygdegården. Övriga kostnader för till exempel livsmedel, telefoni, larm, 
transporter etc. uppgick under 2021 till 300 000. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Susanne Holmgren, 2022-05-31 

Reservation/protokollsanteckning 
Sanna Stenberg (HOP) vill ha följande skrivelse förd till protokollet: 
Hoforspartiet ställer sig bakom beslutet att lägga ner ungdomsboendet 
Luna samt att en översyn av bemanningen ska inledas omedelbart. Däremot 
reserverar vi oss mot att en barnkonsekvensanalys inte har genomförts inför 
beslutet trots att ärendet återremitterats i syfte att bl.a. en 
barnkonsekvensanalys måste göras. En barnkonsekvensanalys är en 
utredning som ligger till grund för beslutsfattande i frågor som rör barn. De 
individuella bedömningarna gällande de barn som i nuläget är placerade på 
Luna är enligt Hoforspartiet inte tillräckliga för att svara på vilka 
konsekvenser nedstängningen av Luna får på kort och lång sikt för barn i 
Hofors kommun som grupp. I underlaget till beslutet saknas en analys 
utifrån gällande lagstiftning, barnkonventionens artiklar, aktuell forskning, 
synpunkter från beprövad erfarenhet, barns synpunkter, intressekonflikter 
och långsiktighet. Hoforspartiet hävdar, såsom barnkonventionen säger, att 
en sådan barnkonsekvensanalys alltid ska göras inför beslut som kan 
påverka barn. 

Skickas till 
IFO 
Akten  
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