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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2022-05-23 1 
Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, kl. 13.15 – 15:40 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 Beslutande Ingvor Regnemer (S) ordförande  
 Anders Johannesson (C)  
 Lennart Ahström (S)  
 Örjan Andersson (S)  
 Birgitta Westman (S)  
 Sari Svanström (C)  
 Håkan Freijd (M) ej § 41  
 Christer Hansson (V)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Elisabeth Moser (SD)  
 Rolf Lindström (M) § 41  
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: Jenny Hödefors (S) ej § 41, Marianne Avelin (C) ej § 41, Christina 

Asperyd (S) ej § 41, Barbara Kabacinski Hallström (L) ej § 41, Alicia Stenfors 
(M) ej § 41, Rolf Lindström (M), Gun-Brith Rydén (KD) ej § 41, Lillemor 
Larsson (V) ej § 41, Claes Gustavsson (SD) ej § 41, sekreterare Ida Grund, 
nämndsekreterare Kristin Karlsson §§ 40-46, §§, controller Manuel Vilela §§ 
41-46, övriga se § 40 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Örjan Andersson (S) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 25 maj 2022 klockan 11.00 
 Underskrifter  Paragrafer 40 - 46 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Ida Grund 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Örjan Andersson (S) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 40 - 46 
  
Sammanträdesdatum 2022-05-23 
  
Anslaget uppsättes 2022-05-25 

 
 

Anslaget nedtages 
 

 
2022-06-15 
 

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

Ida Grund  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
SN § 40 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§§ 41 - Enhetschef IFO Josefine Maijala 
§ 42 – Socialchef Anna Sundin, områdeschef Annelie Todor (LSS), biträdande 
socialchef Jari Heikkinen,  
§§ 43-44 – Biträdande socialchef Jari Heikkinen 
§ 45 – Biträdande socialchef Jari Heikkinen, områdeschef Monika Selin (särskilt 
boende), områdeschef Monica Lehtonen (stöd i eget boende), områdeschef 
Hanna Wannberg (arbete och utbildning), områdeschef Annelie Todor (LSS), 
områdeschef Malin Rådberg (individ- och familjeomsorgen) 
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SN § 41 
 
Umgängesbegränsning enligt LVU 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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SN § 42 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef  
Dnr 90/22 
 

- Socialchef Anna Sundin infomerar om bemanning och rekrytering inom 
socialförvaltningen  

 
- Områdeschef Annelie Todor (LSS) och biträdande socialchef Jari 

Heikkinen redogör för framtidsprognos inom LSS 
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SN § 43 
 
Femårsöversyn – Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst – för yttrande  
Dnr 131/22 
 
Den svenska kommittén SIS/TK 572, Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst har 
utarbetat den nationella standarden och skickar remiss för yttrande till 
socialnämnden. I enlighet med SIS regler sänds denna standard nu ut för 5-
årsöversyn. Det är viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger om 
standarden är förenligt med svensk lagstiftning. Denna standard anger krav på 
tjänster som levereras till äldre med omfattande biståndsbedömt behov i ordinärt 
och särskilt boende. Denna standard syftar till att säkerställa en god och säker 
omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering genom att utgå från den äldres 
behov. Denna standard är avsedd att användas vid kvalitetssäkring, uppföljning, 
utvärdering och utveckling av sådana tjänster samt kan användas som underlag 
vid upphandling, utbildning, tillsyn och certifiering. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 4 maj 2022 bland annat att de inte har 
något att anföra i femårsöversynen av ”Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst”. 
Socialförvaltningen anser att den befintliga standarden kan användas med 
trygghet vid kvalitetssäkring, uppföljning och utveckling av aktuella tjänster 
inom särskilt boende och hemtjänst, samt vid till exempel tillsyn och utbildning.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 maj 2022 § 95. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över den svenska kommitténs femårsöversyn ”kvalitet i 
särskilt boende och hemtjänst” överlämna socialnämndens yttrande daterat den 4 
maj 2022 till den svenska kommittén SIS/TK 572.  
 
 
 
_______ 
Exp till: Den svenska kommittén SiS/TK 
              Socialchef 
              Biträdande socialchef  
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SN § 44 
 
Verksamhetsbidrag till föreningen Bris region Mitt för år 2023 
Dnr 137/22 
 
I ansökan inkommen i maj 2022 ansöker BRIS region Mitt (Barnens rätt i 
samhället) om ett verksamhetsbidrag för år 2023 från socialnämnden i 
Hallstahammars kommun. Bidraget som ansökan gäller avser 37 000 kronor 
för år 2023.  
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse bland annat att BRIS är en organisation vars 
uppdrag är att verka som en länk mellan barn, vuxna och övriga samhället. BRIS 
är ett skyddsnät för utsatta barn då dessa hör av sig anonymt och kostnadsfritt till 
organisationen. BRIS bemannas av heltidsanställda kuratorer och verksamheten 
erbjuder alla barn i Sverige, inklusive Hallstahammar, ett kvalificerat och utökat 
stöd. BRIS utför ett viktigt arbete för att förbättra barns livsvillkor samt att 
genom volontärer informera barn i hela landet om deras rättigheter. BRIS är en 
väl etablerad organisation i samhället som med sin service erbjuder ett 
komplement till Individ och familjeomsorgens egen verksamhet.  
 
Socialförvaltningen anser att BRIS bör erhålla ansökt bidrag om 37 000 kronor 
för år 2023.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 maj 2022 § 96. 
  
Socialnämnden beslutar  
 
att bevilja föreningen Barnens rätt i samhället (Bris) verksamhetsbidrag om 
37 000 kronor för verksamhetsår 2023, samt 
 
att kostnaden finansieras inom befintlig budget. 
 
 
 
 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Bris region Mitt 
               Socialchef 
               Biträdande socialchef  
               Controller 
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SN § 45 
 
Resultatprognos mars 2022 för socialnämnden   Dnr 147/22 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 § 163 bland annat att en 
gemensam uppföljning av nämndernas verksamhet och resultat ska ske per sista 
mars (Resultatprognos) och per sista augusti (Delårsrapport) där delårsrapporten 
är en komplett delårsrapport medan resultatprognosen mer har karaktär av års-
prognos.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram resultatprognos per mars 2022. Det anförs 
bland annat att: Prognosen tyder på att förvaltningen kommer att redovisa ett 
positivt resultat vid årsskiftet med + 12,7 miljoner kronor (+2,7%), men utan 
medel för ej verkställda beslut skulle socialnämndens ekonomiska läge se väldigt 
annorlunda ut. Socialnämndens överskott finns till följd av ej ännu verkställda 
beslut och ej använda medel för kommande volymökningar inom äldreomsorgen. 
Det finns dock underskott inom flera av nämndens verksamheter där LSS-
verksamheten har störst avvikelse mot budget men där även område invid- och 
familjeomsorg har en negativ avvikelse. Äldreomsorgen balanserar både inom 
särskilt boende och inom hemtjänsten. De erhållna statsbidragen bidrar tydligt 
till denna positiva prognos. Område Arbete och utbildning prognostiserar ett 
visst överskott.    
 
Socialnämnden kommer trots denna prognos med all säkerhet att behöva anta 
ytterligare anpassningsprogram för att möjliggöra en fortsatt gynnsam 
ekonomisk utveckling under kommande år när demografins påverkan tilltar 
ytterligare. Detta inte enkom för att kunna hantera den demografiska 
utvecklingen och behovet av resurser till äldreomsorgen men också för att möta 
den ökade efterfrågan på vuxenutbildning, ökade kostnader för komplexa externa 
placeringar och ökad efterfrågan på insatser från till exempel socialpsykiatrin.  
 
Precis som vanligt innehåller delår 1 en stor del osäkerhet av naturliga skäl. 
Krisen i Ukraina och det mänskliga lidande detta innebär och de ekonomiska 
effekterna på världsekonomin påverkar redan kommunen och kommer säkerligen 
fortsätta att göra så under en tid framöver.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 maj 2022 § 97.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna resultatprognos per mars 2022 för socialnämnden och överlämna 
den till kommunstyrelsen. 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Socisalchef 
              Controller 
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SN § 46 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-05-23 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-05-23 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2022-05-03 och 2022-05-17 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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