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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2021-11-25 1 
Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, kl. 12.30 – 15.45 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 Beslutande Ingvor Regnemer (S) ordförande 

Marianne Avelin (C) 
 

 Pia Håkansson (S)   
 Rolf Korsbäck (S)  
 Birgitta Westman (S)  
 Sari Svanström (C)   
 Håkan Freijd (M)   
 Alicia Stenfors (M)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Christer Hansson (V)  
 Elisabeth Moser (SD)  
   
 Övriga deltagande Ersättare: Jenny Hödefors (S) ej § 89, Örjan Andersson (S) ej § 89, Maria 

Blomberg (L) ej § 89, Barbara Kabacinski Hallström (L) ej § 89, Claes 
Gustavsson (SD) ej § 89, praoelev XX ej § 89, sekreterare Kristin Karlsson, 
Nämndsekreterare Ida Grund, socialchef Anna Sundin ej § 89, biträdande 
socialchef Jari Heikkinen ej § 89, övriga se § 83. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Pia Håkansson (S) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 30 november 2021 klockan 11.00 
 Underskrifter  Paragrafer 82-90 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Pia Håkansson (S) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 82-90 
  
Sammanträdesdatum 2021-11-25 
  
Anslaget uppsättes 2021-11-30 

 
 

Anslaget nedtages 
 

 
2021-12-22 
 

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

Kristin Karlsson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 82 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 62/21 
 
Socialförvaltningen informerar bland annat om följande: 
 

• IT-samordnare Carola Anderberg och Samordnare Maria Sipillä-Abelli 
informerar om digitalisering inom socialförvaltningens område 

• Information om medarbetarenkät 
• En samverkansgrupp informerar om sitt besök hos LSS-verksamheten 
• Socialchef Anna Sundin informerar bland annat om att Myrans 

mötesplats i Kolbäck är invigd              
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SN § 83 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§ 82 – områdeschef IFO Malin Rådberg, områdeschef Arbete Utbildning Hanna 
Wannberg, områdeschef LSS Annelie Todor, områdeschef Särskilt boende 
Monika Selin, områdeschef stöd i eget boende Monica Lehtonen, 
verksamhetscontroller Nina Gustafsson 
§ 84 – Enhetschef LSS Annelie Todor 
§ 85 – Socialchef Anna Sundin 
§§ 86-87 – biträdande socialchef Jari Heikkinen  
§ 89 – enhetschef IFO Josefine Maijala 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 84 
 
Redovisning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3 år 2021          Dnr 109/21 
 
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 4 stycken ej 
verkställda beslut enligt LSS under kvartal 3, 2021. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera redovisningen av ej verkställda beslut enligt 9 § lag om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade, kvartal 3 år 2021 som en anmälan, samt  
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
 
 
 
 
 
 
_______ 
Exp till: Områdeschef LSS 
              Kommunstyrelsen  
              Kommunal revision 
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SN § 85 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-
omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag 
kvartal 3 år 2021         Dnr 127/21 
 
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 3 2021 fanns inga ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen.  
 
Enhetschef för individ och familjeomsorgen, vuxengruppen, har sammanställt en 
redovisning. Under kvartal 3 2021 fanns ett (1) ej verkställt gynnande beslut 
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera redovisningen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen, kvartal 3 år 2021 som en anmälan, samt  
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______ 
Exp till: Områdeschef IFO 
               Områdeschef Särskilt boende 
               Kommunstyrelsen 
               Kommunal revision 
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SN § 86 
 
Översiktsplan för Sala kommun 2050 – för yttrande         Dnr 334/21 
 
Sala kommun har översänt ett förslag till ny översiktsplan till kommunstyrelsen i 
Hallstahammars kommun för samråd. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet 
till bland annat barn- och utbildningsnämnden.  
 
Salas nya översiktsplan utgår i sina mål, strategier och mark- och 
vattenanvändning från FN:s globala hållbarhetsmål. Målåret är satt till 2050 och 
planens struktur skapar förutsättningar för utveckling främst i Sala stad och 
utpekade större orter på landsbygden. Översiktsplanen har tagits fram genom en 
multidisciplinär process där miljö- och hållbarhetsaspekter har varit integrerade 
vid framtagande av förslag till mark- och vattenanvändningen i kommunen.  
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 11 november 2021 att de inte har något 
att anföra över samrådsremissen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att man inte något att erinra mot Sala kommuns översiktsplan 2050. 

 
 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Biträdande socialchef  
              Socialchef  
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SN § 87 
 
Tillfälligt stöd till pensionärsorganisationerna med anledning av pandemin         
Dnr 385/21 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 11 november 2021 bland annat att 
Kommunens pensionärsorganisationer arbetar aktivt tillsammans med 
kommunen i ambitionen att bli allt mer äldrevänliga. Samverkan och samråd sker 
i frågor som berör och påverkar kommunens äldre. Detta sker inom ramen för det 
kommunala pensionärsrådet, genom samverkan kring de kommunala 
äldreombuden och i en lång rad andra frågor som rör till exempel träffpunkter 
och en lång rad aktiviteter inom ramen för den förebyggande verksamheten.   
 
Pandemin har påverkat alla i samhället men kanske särskilt våra äldre som 
genom den påtvingade isoleringen för att minimera smittspridningen. Behovet av 
aktiviteter/insatser genom och tillsammans med pensionärsorganisationerna är 
mycket stort för kommunens äldre. 
 
Mycket av organisationernas verksamheter är självfinansierade men också 
intäktsbaserade. Under pandemin har möjligheterna till aktiviteter varit starkt 
begränsade eller helt uteblivit. Den psykiska hälsan befaras ha ökat kanske 
särskilt i denna grupp av befolkningen. Behovet av utökade insatser och 
aktiviteter för gruppen äldre har därmed ökat påtagligt i pandemins spår.  
 
Socialförvaltningen bedömer att ett särskilt bidrag till kommunens 
pensionärsorganisationer om femtontusen kronor per förening (totalt sex 
föreningar) är viktigt och önskvärt. Finansieringen sker via eftersökta 
statsbidrag. 
 
Aktuella föreningar i Hallstahammars kommun: PRO Kolbäck, Finska PRO, 
SKPF AVD 81, SPF Seniorerna Herrevad, SPF Seniorerna Klubb 65 och PRO 
Hallstahammar. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att utbetala ett särskilt riktat engångsbidrag om 15 000 kronor för utökade 
insatser och aktiviteter till var och en av pensionärsorganisationerna; PRO 
Kolbäck, Finska PRO, SKPF AVD 81, SPF Seniorerna Herrevad, SPF 
Seniorerna Klubb 65 och PRO Hallstahammar. 
 
 
_______ 
Exp till: Biträdande socialchef (för vidarebefordran till pensionärsorganisationerna) 
              Socialchef  
              Controller  
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SN § 88 
 
Sammanträdesdagar för socialnämnden 2022      Dnr 383/21 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa följande datum för socialnämnden sammanträden under år 2022; den 
27/1, 24/2, 24/3, 28/4, 23/5, 20/6, 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 15/12 
 
Sammanträdet börjar klockan 13.15. 
Undantagsvis den 15/12, då sammanträdet börjar klockan 09.00 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Exp till: Socialförvaltningen 
              Ledamöter och ersättare i socialnämnden 
                
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2021-11-25 
 

9  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 89 
 
Privatplacering enligt 6 kapitlet 6 § SoL 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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SN § 90 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-11-25 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-11-25 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2021-11-16 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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