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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2020-09-28 1 
Plats och tid KF-salen och KS-salen, Kommunhuset, kl. 13:15 – 16.40 

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

Anders Johannesson (C) §§ 84-85 
 

 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)   
 Marianne Avelin (C) §§ 86-96   
   
 Övriga deltagande Ersättare: Barbara Kabacinski Hallström (L) (ej §§ 84-85), Marianne Avelin (C) 

(ej §§ 84-85). Sekreterare Kristin Karlsson, socialchef Anna Sundin, utredare 
Sandra Elma (ej §§ 84-85), övriga se § 87. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Rolf Korsbäck (S) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 29 september 2020 klockan 11.30 
 Underskrifter  Paragrafer 84-96 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson         
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Rolf Korsbäck (S) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 84-96 
  
Sammanträdesdatum 2020-09-28 
  
Anslaget uppsättes 2020-09-30 

 
Anslaget nedtages 2020-10-23 

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

Kristin Karlsson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
SN § 84 
 
Biträde av personlig assistent LSS 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
SN § 85 
 
Umgängesbegränsning enligt LVU 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
SN § 86 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 29/20 
 
Socialförvaltningen informerar bland annat om följande: 
 

• Områdeschefer informerar om sina respektive områden gällande hot och 
våld mot personal. 
 

• Socialchef Anna Sundin informerar om att förvaltningen arbetar med 
rutiner inför hävandet av det nationella besöksförbudet på äldreboenden 
den 1 oktober 2020. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
SN § 87 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§ 84 – LSS-handläggare Ann-Catrine Åslund 
 
§ 85- enhetschef Inger Gunnarsson-Olsson 
 
§ 86 – områdeschef LSS Lotta Holmin, områdeschef IFO Malin Rådberg, 
områdeschef Arbete Utbildning Hanna Wannberg, områdeschef stöd i eget 
boende Monica Lehtonen, biträdande socialchef Jari Heikkinen,  
 
§§ 88-89 – biträdande socialchef Jari Heikkinen, områdeschef Arbete Utbildning 
Hanna Wannberg, rektor vuxenutbildningen Arezo Taki, enhetschef Arbete 
Utbildning Veronica Dalin. 
 
§ 90- områdeschef LSS Lotta Holmin, områdeschef IFO Malin Rådberg, 
områdeschef Arbete Utbildning Hanna Wannberg, områdeschef stöd i eget 
boende Monica Lehtonen, biträdande socialchef Jari Heikkinen, controller 
Natasha Arborelius, controller Ann-Sofie Eriksson. 
 
§ 95- socialchef Anna Sundin 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
SN § 88 
 
Uppföljning av centrala mål och förutsättningar inom SFI-verksamheten i 
Hallstahammars kommun                      Dnr 315/20 
 
Hallstahammars kommun bedriver sammantaget ett systematiskt kvalitetsarbete 
på huvudmannanivå för den vuxenutbildning- SFI som bedrivs i egen regi. 
Huvudmannen i detta fall socialnämnden följer löpande upp resultaten från SFI 
verksamheten – resultaten och dokumenterar detta. Nu är det fjärde gången 
denna uppföljning sker. Uppföljningen har även denna gång skett gentemot de 
nationella målen och de krav som i övrigt ställs i aktuella förordningar. Särskild 
fokus denna gång har varit att granska de förbättringsåtgärder som genomförts 
sedan förra dialogen.   
 
Socialförvaltningen redovisar i skrivelse planerade åtgärder med anledning av 
huvudmannens uppföljning utifrån de centrala nationella målen och 
förutsättningar för verksamhetens genomförande. 
 
För att arbeta fram denna uppföljning av de centrala målen och verksamhetens 
förutsättningar har ett omfattande kvalitetsarbete genomförts. Utöver detta arbete 
har verksamheten, ledning och huvudmannen fört en dialog för att följa upp 
tidigare beslutade insatser.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2020 § 254. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna de planerade åtgärderna enligt socialförvaltningens skrivelse i en 
till ärendet hörande bilaga med anledning av huvudmannens uppföljning utifrån 
de centrala nationella målen och förutsättningar för SFI verksamhetens 
genomförande, samt 
 
att återrapportering av åtgärdsarbetet sker senast i januari 2021 i samband med 
redovisning av verksamhetens resultat till socialnämnden. 
 
 
 
 
_______ 
Exp till: Biträdande socialchef 
              Områdeschef Arbete Utbildning 
              Rektor vuxenutbildningen 
              Socialchef 
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SN § 89 
 
Uppföljning av centrala mål och förutsättningar inom Jobbcentrum i 
Hallstahammars kommun        Dnr 316/20 
 
Hallstahammars kommun bedriver sammantaget ett systematiskt kvalitetsarbete 
på huvudmannanivå för de arbetsmarknadsinsatser som bedrivs i egen regi. 
Huvudmannen i detta fall socialnämnden följer löpande upp resultaten från 
Jobbcentrum– resultaten och dokumenterar detta. Detta är andra 
kvalitetsdialogen som genomförs kring Jobbcentrums verksamheter. 
Uppföljningen har även denna gång skett gentemot målen och kvalitetskriterierna 
i Socialtjänstlagen och de krav som i övrigt ställs i aktuella förordningar. 
Särskild fokus denna gång har varit att granska de förbättringsåtgärder som 
genomförts sedan förra dialogen.   
 
Covid-19 har försvårat Jobbcentrums arbete under 2020 genom sjukfrånvaro och 
lokal stängning av aktiviteter. Dessutom har verksamheterna påverkats indirekt 
av den nationella stängningen/distansarbetet av gymnasium och 
vuxenutbildningen. Mycket av arbetet på Jobbcentrum kräver fysiska möten och 
gemensamt arbete vilket inte varit möjligt under 2020 som tidigare år.  
 
För att arbeta fram denna uppföljning av måluppfyllelsen och verksamhetens 
förutsättningar har ett omfattande arbete genomförts. Utöver detta arbete har 
verksamheten, ledning och huvudmannen fört en dialog för att följa upp tidigare 
beslutade insatser. Jobbcentrums verksamheter driver ett omfattande och 
systematiskt arbete för att ständigt förbättra processer, strukturer och resultat.  
 
Socialförvaltningen redovisar i skrivelse en bedömningstabell där en mätning har 
gjorts på en övergripande nivå inom de fem beslutade kvalitetsområdena. Utfallet 
är av de högsta värderingarna som uppnåtts inom socialförvaltningen under 
2010-talet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2020 § 255. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av Jobbcentrums verksamhet enligt 
socialförvaltningens skrivelse i en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att återrapportering av det fortsatta åtgärdsarbetet sker senast i januari 2021 till 
socialnämnden i samband med redovisningen av verksamhetens resultat. 
_______ 
Exp till: Biträdande socialchef 
              Områdeschef Arbete Utbildning 
              Enhetschef Jobbcentrum 
              Socialchef 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
SN § 90 
 
Delårsrapport per augusti 2020 för socialnämnden      Dnr 141/20 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 § 152 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 delårsrapport per augusti 2020 för 
socialnämnden. Sammanfattningsvis anförs bland annat att: Socialnämnden visar 
per augusti på ett prognosticerat överskott på + 22 207 tkr (4,96%) men 
exklusive engångsvisa Covid-19 statsbidrag uppgår resultatet till + 12 452 tkr 
(2,78%). Socialnämndens överskott i ordinarie verksamhet finns primärt till följd 
av ej verkställda beslut och ej använda medel för kommande volymökningar 
inom äldreomsorgen. Det finns underskott inom flera av nämndens verksamheter 
t ex; äldreboende, barn- och ungdomsvården, personlig assistans, 
ensamkommande och Jobbcentrum. Det osäkra arbetsmarknadspolitiska läget 
med en tydlig uppdragsförskjutning gör arbetet inom Jobbcentrum särskilt 
utmanande och en ökad efterfrågan på vuxenutbildning ökar kostnaderna men 
möts 2020 av ökade statsbidrag. LSS-verksamheten redovisar i delår per augusti 
ett positivt utfall efter främst lyckade hemmaplanslösningar och välriktat 
effektiviseringsarbete. Äldreomsorgens ekonomiska utfall för 2020 är positivt 
inom den kommunala hemtjänsten men balanserar precis inom särskilt boende. 
Socialnämnden kommer trots denna prognos med all säkerhet att behöva anta 
ytterligare anpassningsprogram för att möjliggöra en fortsatt gynnsam 
ekonomisk utveckling under kommande år. Detta för att kunna hantera den 
demografiska utvecklingen men också den ökade efterfrågan på vuxenutbildning, 
ökade kostnader för försörjningsstöd, ökad efterfrågan på insatser från 
socialpsykiatrin mm. 
 
Socialförvaltningen har även upprättat en redovisning av utvalda nyckeltal för 
socialnämndens verksamheter inom äldreomsorg, funktionshindrade samt individ 
och familjeomsorgen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2020 § 256. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna delårsrapport per augusti 2020 för socialnämnden och överlämna 
den till kommunstyrelsen, samt 
 
att notera Nyckeltalstabell Delårsrapport augusti 2020 för socialnämnden som en 
anmälan. 
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Forts SN § 90 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Biträdande socialchef 
              Socialchef 
              Controller 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
SN § 91 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-
omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag 
kvartal 2 år 2020   Dnr 181/20 
 
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 äldreomsorgen har sammanställt en redovisning. Under kvartal 
2 fanns inga ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.  
 
Områdeschef för individ och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning 
för kvartal 2 år 2020. Rapporten visar att det inte fanns några ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § SoL. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2020 § 257. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uttala att det inte fanns några ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2 år 2020. 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Kommunens revisorer 
               Områdeschef  IFO 
               Områdeschef särskilt boende 
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SN § 92 
 
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 2 år 2020 Dnr 
182/20 
 
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 inga ej verkställda 
beslut enligt LSS under kvartal 2, 2020. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2020 § 258. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uttala att det inte fanns några gynnande beslut som inte har verkställts enligt 9 
§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2 år 2020. 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Kommunens revisorer 
               Områdeschef  LSS 
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SN § 93 
 
Delegationsordning för socialnämnden fr o m 1 oktober 2020              
Dnr 304/20 
 
Socialnämnden beslutade den 27 augusti 2020 § 81 om ny delegationsordning 
för socialnämnden. 
 
I nu föreliggande förslag föreslås att  

• 8.1 - Brådskande beslut avseende LVU och LVM får en egen punkt där 
ordföranden och vice ordförandena namnges. 

• 8.12 – Områdeschef har fortfarande delegation att besluta om att inleda 
utredning enligt Lex Sarah men nämnden kommer i fortsättnigen att 
besluta om att anmäla eller inte anmäla till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). 

• 8.13 Delegat gällande beslut att inleda och avsluta utredning enligt Lex 
Maria har ändrats från medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) till 
områdeschef. Även här kommer nämnden i fortsättningen att besluta om 
att skicka in anmälan eller inte till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). 

• 9.4.11- ny punkt. Beslut om bistånd till tillfällig vistelse på HVB eller i 
familjehem under utredningstid – längre än en månad. 

• 9.4.22 – 9.4.24 Ärende gällande bistånd i form av skyddat boende har 
delats upp på tre punkter där enhetschef får besluta om bistånd inte längre 
än en månad, arbetsutskott beslutar om bistånd längre än en månad och 
enhetschef får besluta om upphörande av bistånd i form av skyddat 
boende. 

• Biträdande rektor har lagts till som delegat 2 i de ärenden där rektor är 
första delegat. 

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2020 § 259. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 27 augusti 2020 § 81 och fr o m den 1 
oktober 2020 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: Alla upptagna i förteckningen 
             Reglementspärmar 
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SN § 94 
 
Tillägg till socialnämndens delegationsordning under coronapandemin från 
och med den 1 oktober 2020 till och med den 30 november 2020           
Dnr 320/20 
 
Med anledning av rådande situation med covid 19 har socialförvaltningen 
upprättat ett förslag på tillägg till socialnämndens delegationsordning som är 
tidsbegränsat till och med den 30 november 2020. Syftet med tillägget är att 
minska sårbarheten i organisationen och säkerställa att det finns ett tillräckligt 
antal ersättare på plats för att fatta beslut i det fall ordinarie beslutsfattare är 
frånvarande. 
 
Socialnämnden antog den 16 juni 2020 § 71 tillägg till socialnämndens 
delegationsordning. Sedan dess har socialnämndens delegationsordning gjorts 
om, därmed behöver även tillägget göras om. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2020 § 260. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att i och med upphävande av sitt beslut den 16 juni 2020 § 71 och från och med 
den 1 oktober 2020 anta tillägg till socialnämndens delegationsordning enligt en 
till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att tillägget till socialnämndens delegationsordning ska gälla till och med den 30 
november 2020. 
 
 
_______ 
Exp till: Alla upptagna i förteckningen 
             Reglementspärm 
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SN § 95 
 
Förebyggande arbete och insatser i och med coronaviruset 
Dnr 117/20  
 
Håkan Freijd (M) väcker vid sittande sammanträde den 26 mars 2020 § 26 
ärendet gällande förebyggande arbete och insatser i och med coronaviruset.  
 
Socialförvaltningen har i skrivelse den 17 september 2020 bland annat att 
förvaltningen arbetar löpande med våld och hedersförtryck. Under pandemin 
följer man utvecklingen kring huruvida antalet ärenden av den karaktären ökar 
tillsammans med polisen i länet. Hittills kan man inte se någon ökning av 
ärenden och förvaltningen har kapacitet att ta emot de ärenden som kommer in 
samt en viss ökning. Arbetet med att arbeta förebyggande kring suicid har pågått 
under flera år i förvaltningen genom bland annat utbildning av MHFA (mental 
health first aid) till alla anställda i förvaltningen. 
 
Den sociala oron kan bland annat sättas i samband med att skolor stänger, då de 
flesta skolar nu öppnat fångas en del av problemen upp där. Socialtjänsten ser 
ingen ökning av anmälningar som kan sättas i samband med pandemin i 
dagsläget. Barn och ungdomscoacherna ser inte heller någon ökning med den 
kopplingen. 
 
Krisbedömningar har gjorts på IFO vad gäller förmågan att hantera en ökning av 
vålds och försörjningsstödsärenden där man bedömer att verksamheterna klarar 
en ökad belastning under en tid. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2020 § 261. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att frågan gällande förebyggande arbete och insatser i och med coronaviruset inte 
ska föranleda någon ytterligare beredning med hänvisning till vad som anförts av 
förvaltningen i skrivelse den 17 september 2020. 
 
 
_______ 
Exp till: Socialchef 
             Håkan Freijd (M) 
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SN § 96 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-09-28 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-09-28 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2020-08-31, 2020-09-10, 2020-09-21 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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