
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2019-05-23 1 
Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, kl. 13.15 – 15.50 
 Beslutande Ingvor Regnemer (S) ordförande 

Anders Johannesson (C) 
 

 Rolf Korsbäck (S)   
 Pia Håkansson (S)  
 Birgitta Westman (S)  
 Sari Svanström (C)   
 Håkan Freijd (M)  
 Anita Westin Brodd (M)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Christer Hansson (V)  
 Elisabeth Moser (SD)   
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: Jenny Hödefors (S), Örjan Andersson (S), Maria Blomberg (L), 

Barbara Kabacinski Hallström (L), Barbro Sonesson (M), Gun-Brith Rydén 
(KD), Ove Andersson (V), Claes Gustavsson (SD), sekreterare Kristin 
Karlsson, förvaltningschef Lillemor Quist, områdeschefer Monika Selin, 
Monica Lehtonen, Hanna Wannberg § 38, utredare Sandra Elma § 38, 
biträdande socialchef Jari Heikkinen § 38. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Håkan Freijd (M) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 27 maj 2019 klockan 16.30 
 Underskrifter  Paragrafer 38-46 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson         
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Håkan Freijd (M) 
  
 

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 38-46 
  
Sammanträdesdatum 2019-05-23 
  
Anslaget uppsättes 2019-05-28 

 
Anslaget nedtages 2019-06-19 

                      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson  

 Utdragsbestyrkande 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2019-05-23 
 

2  
 

  
 
 
SN § 38 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 2/19 
 

• Biträdande socialchef Jari Heikkinen och utredare Sandra Elma 
informerar om Bistånd till boende enligt Socialtjänstlagen. 
 

• Områdescheferna Monika Selin (särskilt boende) och Monica Lehtonen 
(hemtjänsten), socialchefen  Lillemor Quist informerar om bemanningen 
inför sommaren. 

 
• Örjan Andersson (S) informerar om Hjälpmedelsnämnden. 
 

 
 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 39 
 
Information från samverkansgrupperna     Dnr 2/19 
 
Två samverkansgrupper informerar som sina besök på: 
 

- Arbete Utbildning 
- Äppelparken 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2019-05-23 
 

4  
 

  
 
 
SN § 40 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§ 41 – områdeschefer Monika Selin. Monica Lehtonen, Anna Sundin, Hanna 
Wannberg, biträdande socialchef Jari Heikkinen, controllers Natasha Arborelius, 
Anna- Sofie Eriksson 
§ 42 – områdeschef Monika Selin, områdeschef Anna Sundin  
§ 43 – socialchef Lillemor Quist 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 41 
 
Kvartalsrapport 1  2019 för socialnämnden      Dnr 187/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 § 173 bland annat att 
gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista 
mars och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett 
delårsrapport medan marsprognosen mer har karaktär av årsprognos. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram kvartalsrapport 1 för 2019. 
Sammanfattningsvis anförs bland annat att: Socialnämnden visar efter 
kvartalsrapport 1 på ett prognosticerat underskott på – 1 490 tkr. Underskotten 
finns inom flera av nämndens verksamheter. Volymökningarna inom den 
kommunala hemtjänsten till följd av den demografiska utvecklingen blir alltmer 
tydlig. Prognoserna framöver visar på en allt högre ökningstakt varför prognosen 
för den kommunala hemtjänsten är mest osäker i denna kvartalsrapportsprognos. 
Genom det omfattande arbetet med hemmaplanslösningar minskas IFO:s 
underskott löpande men balanserar inte på totalen för 2019 då volymökningarna 
senaste åren varit för omfattande. Det osäkra arbetsmarknadspolitiska läget med 
en tydlig uppdragsförskjutning och förändrade statsbidrag gör att kommunens 
resultat försämras. LSS verksamheten redovisar i kvartalsrapport 1 ett positivt 
utfall efter lyckade hemmaplanslösningar. Socialnämnden kommer att behöva 
anta ytterligare kostnadsminskningsprogram för att möjliggöra en fortsatt 
gynnsam ekonomisk utveckling.  
 
Socialförvaltningen har även upprättat en redovisning av utvalda nyckeltal för 
socialnämndens verksamheter inom äldreomsorg, funktionshindrade samt individ 
och familjeomsorgen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 maj 2019 § 150. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna kvartalsrapport 1 2019 och överlämna den till kommunstyrelsen, 
samt 
 
att notera Nyckeltalstabell Kvartalsrapport 1 som en anmälan. 
 
_______ 
Exp till: Socialchef 
               Biträdande socialchef 
               Controllers 
               Kommunstyrelsen 
                
                
                
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 42 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-
omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag 
(2001:453) kvartal 1 år 2019   Dnr 178/19 
 
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 
socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när social-
nämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom individ- 
och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapportering ska 
ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  
 
Inom äldre- och handikappomsorgen har sammanställts en redovisning. Under 
kvartal 1 fanns två ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.  
 
Inom individ- och familjeomsorgen har sammanställts en redovisning för kvartal 
1 år 2019. Rapporten visar att det finns tre ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 maj 2019 § 152. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera redovisningarna av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlag (2001:453), kvartal 1 år 2019 som en anmälan, samt  
 
att överlämna redovisningarna till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Revisorer 
                               

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 43 
 
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1 år 2019 Dnr 
186/19 
 
Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS 
skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldig-
heten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på 
nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske en gång i 
kvartalet till kommunens revisorer och kommunfullmäktige.  
 
Tillförordnad områdeschef för LSS/socialpsykiatri meddelar att det inte fanns 
några gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts gällande kvartal 1 
2019. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 maj 2019 § 153. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uttala att det inte fanns några gynnande beslut som inte har verkställts enligt 9 
§ lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 1 år 
2019. 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Revisorer 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 44 
 
Underskriftsbemyndigande för socialnämnden fr o m 27 maj 2019    
Dnr 190/19 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under 
dokument för socialnämndens räkning. De personer som räknas upp under de 
olika punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så som avtal 
eller åtaganden i nämndens ställe. 
 
Socialnämndens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes av 
socialnämnden den 25 april 2019 § 36.  
 
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till 
nytt underskriftbemyndigande för socialnämnden tagits fram.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 maj 2019 § 154. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 25 april 2019 § 36 och med verkan  
från och med den 27 maj 2019 anta nytt underskriftsbemyndigande för 
socialnämnden i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att erinra samtliga personer, som genom beslut bemyndigats att teckna kommu-
nens firma om skyldigheten att till socialnämnden anmäla delegation i fattade 
beslut.  
 
 
_______ 
Exp till: Reglementspärm 
               Alla upptagna i förteckningen 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 45 
 
Stim-avtal – ytttrande till kommunstyrelsen        Dnr 188/19 
 
Sedan januari 2016 har Hallstahammars kommun, i avvaktan på 
normalavtalsförhandlingen mellan SKL och Stim, saknat Licensavtal med Stim. 
SKL har tidigare rekommenderat kommuner att avvakta avtalstecknande tills 
förhandlingarna är avslutade. På grund av att förhandlingen mellan SKL och 
Stim går mycket långsamt har Stim omvärderat avtalsläget och erbjudit 
Hallstahammars kommun en möjlighet att teckna nytt ramavtal (Licensavtal) 
med Stim som omfattar den kommunala musikanvändningen. Ett 50-tal 
kommuner har redan tecknat detta nya ramavtal. 
 
Stim har även påtalat att de inte längre anser att kommuner har rätt att fortsätta 
använda musik i avvaktan på ett eventuellt förhandlingsresultat och att de tolkar 
ett avtalslöst förhållande som uppsåtligt upphovsrättsintrång. 
Upphovsrättsintrång är förenade med ett antal påföljder och sanktioner. 
 
För att undvika upphovsrättsintrång rekommenderas att Hallstahammars 
kommun tecknar ett ramavtal med Stim fr.o.m. 2016-01-01.  
 
Om förhandlingen med SKL leder fram till ett nytt normalavtal har kommunen 
rätt att övergå till det avtalet istället när det träder i kraft.  
 
I samband med att ett nytt ramavtal tecknas med Stim rekommenderas att 
berörda nämnder kontrollerar volym/antal verksamheter inom respektive 
ansvarsområde. 
 
Kostnaden för 2016-01-01 – 2018-12-31 är 261 533 kr som ska fördelas på alla 
nämnder. För socialnämndens del blir kostnaden 54 443 kronor. Kostnaden för 
2019 är 90 688 kr som ska fördelas på nämnderna. För socialnämndens del blir 
kostnaden 19 055 kronor. Barn och utbildningsnämnden och socialnämnden är 
de nämnder som kommer att stå för den största delen av kostnaden då de har flest 
verksamhet som berörs av avtalet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 maj 2019 § 155. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att för sin del godkänna avtalet och att kostnaderna ovan ska tas från befintlig 
budget. 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Controller 
               Socialchef 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 46 
 
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut  
 
Följande anmälningar noteras: 
  
− Allmänna ärenden/handlingar/synpunkter enligt anmälningsbilaga daterad 

2019-05-23 
− Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-05-23 
− Arbetsutskottets protokoll daterade 2019-05-02, 2019-05-14, 2019-05-21 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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