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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, kl. 13.15 – 16.45 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 Beslutande Ingvor Regnemer (S) ordförande  
 Anders Johannesson (C)  
 Rolf Korsbäck (S)  
 Örjan Andersson (S)  
 Birgitta Westman (S)  
 Sari Svanström (C)  
 Håkan Freijd (M)   
 Rolf Lindström (M)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Christer Hansson (V)  
 Elisabeth Moser (SD)  
   
 Övriga deltagande Ersättare: Jenny Hödefors (S) §64, Marianne Avelin (C), Lennart Ahlström (S), 

Barbara Kabacinksi Hallström (L), Gun-Brith Rydén (KD), Lillemor Larsson 
(V), Alicia Stenfors (M), Claes Gustavsson (SD), sekreterare Ida Grund, 
verksamhetscontroller Nina Gustafsson, socialchef Anna sundin, övriga se § 57 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Håkan Freijd (M) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 30 sepetmber 2022 klockan 12.30 
 Underskrifter  Paragrafer 64 - 75 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Ida Grund 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Håkan Freijd (M) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 64-75 
  
Sammanträdesdatum 2022-09-29 
  
Anslaget uppsättes 2022-09-30 

 
 

Anslaget nedtages 
 

 
2022-10-22 

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

Ida Grund  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
SN § 64 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef  
Dnr 90/22 
 

- Områdescheferna Monica Selin, Annelie Todor, Malin Rådberg, Monica 
Lehtonen och Hanna Wannberg och Mona Danielsson redogör för 
sjukfrånvaron på förvaltningarna.  
 

- Områdescheferna Monica Lehtonen, Monica Selin, Annelie Todor, Malin 
Rådberg, Hanna Wannberg och Mona Danielsson infomerar om deras 
respektive verksamheter. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2022-09-29 
 

3  
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SN § 65 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§§ 64, 66 – områdeschef Annelie Todor (LSS), områdeschef Malin Rådberg 
(individ- och familjeomsorgen), områdeschef Hanna Wannberg (arbete och 
utbildning), områdeschef Monica Selin (särskilt boende), områdeschef Monica 
Lehtonen (stöd i eget boende), verksamhetschef Mona Danielsson (äldreomsorg 
SSK).  
§§ 66-67 – Controller Manuel Vilela och biträdande socialchef Jari Heikkinen 
§§ 68-69 – Socialchef Anna Sundin 
§ 70 - biträdande socialchef Jari Heikkinen 
§§ 71-72 – socialchef Anna Sundin och biträdande socialchef Jari Heikkinen 
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SN § 66 
 
Delårsrapport per augusti 2022 för socialnämnden   Dnr 147/22 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 § 163 bland annat att  
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 delårsrapport per augusti 2022. Det anförs 
bland annat att socialnämnden visar per augusti månad på ett prognosticerat 
överskott på drygt 13 miljoner kronor, men utan medel för ej ännu verkställda 
beslut skulle dock socialnämndens ekonomiska läge se väldigt annorlunda ut.  
Delår 2 är marginellt bättre än delår 1 för nämnden som helhet. 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.  
 
Precis som vanligt innehåller delår 2 en del osäkerhet av naturliga skäl. Krisen i 
Ukraina och det mänskliga lidande detta innebär och de ekonomiska effekterna 
på världsekonomin, energipriser, matpriser etc. påverkar redan kommunen och 
kommer säkerligen fortsätta att göra så under en tid framöver. 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 september 2022 § 160. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna delårsrapport per augusti 2022 för socialnämnden och överlämna 
den till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Controller 
              Socialchef 
              Biträdande socialchef 
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SN § 67 
 
Förutsättningar inför mål och budget 2023–2025                Dnr 97/22 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 maj 2022 § 100 att 
nämnderna/styrelsen ska se över sina budgetäskanden och prioriteringar med 
anledning av nya budgetförutsättningar och inkomma till kommunstyrelsen i 
slutet av september 2022 utifrån prioriteringar hur investeringar ska finansieras. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 21 september 2022 bland annat att 
Socialnämnden har i samband med mål och budget 2023–2025 inte anfört 
budgetäskande utöver lönekompensation, volymkompensaktion och 
priskompensation. Med anledning av det försämrade internationella läget torde 
dessa kompensationsnivåer ligga under de förväntade.  
 
Socialnämnden gör dock bedömningen att den planering som ligger i 
investeringsplanen framledes med start redan 2023 gällande nytt särskilt boende 
för äldre kan skjutas framåt ett år i detta läge till 2024 för löpande bedömning. I 
detta sammanhang gör socialnämnden också bedömningen att i samband med 
denna byggnation måste ytterligare samordningsvinster och stordriftsfördelar 
sökas.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 september 2022 § 161. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna socialnämndens förutsättningar och behov 2023–2025 enligt en till 
ärendet hörande bilaga och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Socialchef 
              Biträdande socialchef 
              Controller  
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SN § 68 
 
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 2 år 2022                 
Dnr 35/22 
 
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 till kommunfullmäktige.  
 
Enligt socialförvaltningens upprättade redovisning finns det tre (3) stycken ej 
verkställda beslut enligt LSS under kvartal 2, 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 september 2022 § 162. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera redovisningen av ej verkställda beslut enligt 9 § lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 2 år 2022 som en anmälan, 
samt  
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
 
 
________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Områdeschef LSS 
               Kommunal revision 
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SN § 69 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-
omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag 
kvartal 2 år 2022         Dnr 36/22 
 
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.  
 
Enhetschef inom biståndsenheten har sammanställt en redovisning. Under 
kvartal 2 2022 fanns inget (0) ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen.  
 
Enhetschef för individ och familjeomsorgen, vuxengruppen, har sammanställt en 
redovisning. Under kvartal 2 2022 fanns inget (0) ej verkställt gynnande beslut 
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 september 2022 § 163. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera redovisningen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2022 som en anmälan, samt  
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
 
 
 
 
 
________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Kommunal revision 
               Områdeschef äldreomsorgen 
            Omårdeschef IFO 
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SN § 70 
 
Avfallstaxa 2023 för VafabMiljö Kommunalförbund – för yttrande  
Dnr 240/22 
 
Vafab Miljös direktion fattade 2022-05-25 beslut om att skicka förslag om ny 
avfallstaxa för 2023 till medlemskommunerna. Anledningen till detta är att det 
förändrade världsläget gör det svårt att få en budget i balans utan höjd taxa redan 
för 2023 men även kommande år. För att undvika större höjningar framöver 
föreslås istället en justering över flera år. Det är framför allt ökade kostnader för 
utsläppsrätter och drivmedel som påverkar budgeten. Dessutom har behov av ett 
antal justeringar i taxan identifierats sedan den började gälla under 2020. I 
förslaget till ny taxa är även dessa justeringar inkluderade och beslutsunderlaget 
beskriver samtliga förändringar. Direktionens beslut innebär att summan av 
höjningarna motsvarar en ökning på 3,5 %. 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag på avfallstaxa 2023 för VafabMiljö 
Kommunalförbund till bland annat socialnämnden för yttrande.  
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 21 september 2022 att socialnämnden 
inser behovet av att höja taxan för att möta de ökade kostnaderna för framför allt 
utsläppsrätter och insamling av rest- och matavfall etc.  Denna typ av 
taxehöjning påverkar alla hushåll direkt eller indirekt via högre kostnader.  
Socialnämndens målgrupper kommer många gånger att påverkas särskilt tydligt. 
Det är också kostnader som inte direkt kompenseras för via till exempel höjd 
pension med mera.   
 
Socialnämndens anser vidare att det är positivt att det rör sig om en justering 
över flera år stället för en större höjning i ett slag.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 september 2022 § 164. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över förslag till avfallstaxa 2023 för VafabMiljö 
kommunalförbund överlämna socialförvaltningens skrivelse den 21 september 
2022 till kommunstyrelsen. 
 
________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
            Socialchef  
              Biträdande socialchef 
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SN § 71 
 
Kostnadsberäkning av nya lokaler för daglig verksamhet samt fritidsklubb 
inom LSS-verksamheten – hemställan till tekniska nämnden 
Dnr 283/22 
 
Tre dagliga verksamheter är i nuläget belägna i D-huset där även Stöd i eget 
boende har sina lokaler. Inom de närmaste åren finns en förväntad volymökning 
inom Stöd i eget boende vilket innebär krav på utökad lokalyta. För att Stöd i 
eget boende ska klara av att växa i takt med volymökning finns behov av större 
lokalytor. Lämpligt för Stöd i eget boende att växa i är närliggande lokal som i 
dagsläget används av daglig verksamhet. 
 
Fritidsklubben inom LSS verksamheter bedriver nu sin verksamhet i lokaler på 
Nibbleskolan. Nibbleskolan ska rivas vilket innebär att Fritidsklubben behöver 
hitta nya lokaler för sin verksamhet. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 14 september att Ädelstenen är den 
lokal som socialförvaltningen bedömer vara lämplig för dessa två verksamheter. 
I närliggande del på Ädelstenen kommer även särskolan att flytta in.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlar ärendet.  
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar att hemställa till tekniska nämnden om att under år 
2022 kostnadsberäkna olika förslag till ombyggnation och upprustning av 
Ädelstenen. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 
 
att hemställa till tekniska nämnden att under år 2022 kostnadsberäkna olika 
förslag till ombyggnation och upprustning av Ädelstenen så att det uppfyller 
ändamålsenlig standard för LSS-verksamheten, samt 
 
att framtagandet av beräkningsunderlaget sker i nära samverkan med 
socialförvaltningen. 
 
 
________________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
               Socialchef  
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2022-09-29 
 

10  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
SN § 72 
 
Kostnadsberäkning av nya lokaler för hemtjänstens verksamheter – 
hemställan till tekniska nämnden                          Dnr 283/22 
 
Den demografiska utvecklingen för kommunens äldre äldre dvs personer över 80 
år är under kommande år dramatisk. Antalet äldre äldre ökar till och med 2030 
med nästan 50%. Behovet av insatser från äldreomsorgen ökar då också. Med de 
ökade behoven ökar behovet av lokalyta för omklädningsrum, arbetsrum, 
förvaring, utrymmen för samtal och samverkan och måltidsutrymmen etc.  
 
För att Stöd i eget boende ska klara av att växa i takt med volymökning finns 
behov av större lokalytor. Antalet medarbetare ökar med antalet kunder i stöd i 
eget boende och hemsjukvården. De nuvarande lokalerna räcker inte till för att 
möta detta växande behov. Lämpligt för Stöd i eget boende att växa i är 
närliggande lokal som i dagsläget används av daglig verksamhet LSS.  
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 29 september att D-huset ligger 
geografiskt optimalt placerat i Hallstahammars kommun som ett nav för den 
omfattande hemtjänstverksamhet som bedrivs i kommunen. Det finns positiva 
driftseffekter av att all verksamhet utgår från samma lokal för att hålla en hög 
effektivitet, möjliggöra kortare restider till kunder och övrig samverkan med till 
exempel den dagliga verksamheten för dementa..  
 
Arbetsutskottet har inte behandlar ärendet.  
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar att hemställa till tekniska nämnden om att under år 
2022 kostnadsberäkna olika förslag till ombyggnation och upprustning av 
Ädelstenen.  
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 
 
att hemställa till tekniska nämnden att under år 2022 kostnadsberäkna olika 
förslag till ombyggnation och upprustning av D-huset så att det uppfyller 
ändamålsenlig standard för hemtjänstens verksamheter, samt 
 
att framtagandet av beräkningsunderlaget sker i nära samverkan med 
socialförvaltningen.  
 
 
________________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
               Socialchef  
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SN § 73 
 
Underskriftsbemyndigande för socialnämnden fr o m 1 oktober 2022  
Dnr 50/22 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-
ment 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. 
 
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till 
nytt underskriftbemyndigande för socialnämnden tagits fram. 
 
Socialnämndens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes av 
socialnämnden den 24 februari 2022 § 14. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 september 2022 § 166. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 24 februari 2022 § 4 och med verkan  
fr om den 1 oktober 2022 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: Alla upptagna i förteckningen 
              Reglementspärm 
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SN § 74 
 
Delegationsordning för socialnämnden fr o m den 1 oktober 2022    
Dnr 9/22 
 
Socialnämnden beslutade den 20 juni 2022 § 55 om ny delegationsordning för 
socialnämnden. 
 
Det finns behov av tillägg i delegationsordningen med anledning av bland annat 
delegat gällande yttrande till domstol vid överklagan. Delegationen behöver 
finnas på tjänstemannanivå.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 september 2022 § 167. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 20 juni 2022 § 55 och fr o m den 1 oktober 
2022 fastställa delegering av beslutanderätt för socialnämnden del 1 allmän del 
och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till socialnämnden. 
 
 
 
 
 
________________ 
Exp till: Samtliga berörda 
               Reglementespärm 
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SN § 75 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-09-29 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-09-29 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2022-09-06 och 2022-09-22 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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