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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Äldrenämnden 2023-01-19 1 
Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, kl. 13:15 – 16.00 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 Beslutande Ingvor Regnemer (S) ordförande  
 Örjan Andersson (S)  
 Birgitta Westman (S)  
 Christer Hansson (V)  
 Håkan Freijd (M)  
 Claes Gustavsson (SD)  
 Tommy Emterby (KD)  
   
   
   
   
   
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: Lennart Ahlström (S), Aliki Karlsson (S), Barbara Kabacinski 

Hallström (L), Hanna Staffansson (V), Alicia Stenfors (M), Elisabeth Moser 
(SD), Marina Dahlström (M), sekreterare Ida Grund, övriga se § 2 

Närvarorätt Äldrenämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
    Utses att justera Örjan Andersson (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 24 januari 2023 klockan 10.00 
 Underskrifter  Paragrafer 1 - 14 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Ida Grund 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Örjan Andersson (S) 
  
 

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

Organ och §§ Äldrenämnden   §§ 1 - 14 
  
Sammanträdesdatum 2023-01-19 
  
Anslaget uppsättes 2023-01-24 

 
 

Anslaget nedtages 
 

 
2023-02-15 

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

Ida Grund  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
ÄN § 1 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef  
Dnr 45/23 
 

- Områdescheferna Monika Selin och Monica Lehtonen samt 
verksamhetschef Mona Danielsson presenterar respektive arbetsområden.  

- Förvaltninsgchef Jari Hekkinen föredrar läget kring äldreförvaltningen i 
Hallstahammars kommun.  
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ÄN § 2 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§ 1 – Områdeschef Monika Selin (särskilt boende), områdeschef Monica 
Lehtonen (stöd i eget boende), verksamhetsxhef HSL Mona Danielsson, 
förvaltningschef Jari Heikkinen 
§ 5-14 – Förvaltninsgchef Jari Heikkinen 
 
 
 
  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Äldrenämnden 2023-01-19 
 

4  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
ÄN § 3  
 
Sammanträdesdagar för äldrenämnden 2023 
 Dnr 18/23 
 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att fastställa följande datum för äldrenämnden under år 2023; den 19/1, 9/2, 9/3, 
13/4, 11/5, 8/6, 24/8, 28/9, 26/10, 23/11 och 14/12 
 
Sammanträdet börjar klockan 13:15 om inte annat anges i kallelsen. 
 
 
 
________________ 
Exp till: Ledamöter och ersättare  
              Social- och arbetsmarknadsförvaltningen  
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ÄN § 4  
 
Val till äldrenämndens arbetsutskott 2023-2026             Dnr 26/23 
 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att till uppdrag i äldrenämndens arbetsutskott utse följande personer:  
 
Ledamöter            Ersättare 
 
Ingvor Regnermer (S)                      Örjan Andersson  (S) 
Christer Hansson (V)                       Birgitta Westman (S) 
Håkan Freijd (M)                             Tommy Emterby (KD) 
 
Ordförande                                       Ingvor Regnermer (S)                        
Vice ordförande                               Christer Hansson (V)  
 
 
 
 
 
 
________________ 
Exp till: Samtliga valda 
               Nämndkansliet 
               Löneenheten 
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ÄN § 5  
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och 
familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § social-
tjänstlag, kvartal 4 år 2022       Dnr 16/23 
 
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 4 år 2022 fanns det ett (1) stycken ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap 1 § socialtjänstlagen.  
 
Enhetschef för individ- och familjeomsorgen, vuxengruppen, har sammanställlt 
en redovisning. Under kvartal 4 år 2022 fanns inget (0) ej verkställda gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.  
 
Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet.  
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar att notera redovisningen som en anmälan. 
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 
 
att för sin del notera redovisningen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen, kvartal 4 år 2022 som en anmälan, samt  
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
 
 
 
________________ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
               Kommunal revision 
            Områdeschef äldreomsorg 
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ÄN § 6  
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för 
rehabiliteringen (MAR) för äldrenämnden            Dnr 14/23 
 
Kommunerna ansvarar för viss hälso- och sjukvård enligt 12 kap. hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Inom det verksamhetsområde som kommunen 
bestämmer ska det finnas sjuksköterskor med ett särskilt medicinskt ansvar, så 
kallade medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS). Om ett verksamhetsområde 
i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut, arbetsterapeut eller 
sjukgymnast fullgöra de uppgifter som åligger en medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. Han eller hon kan då kallas medicinskt ansvarig för rehabilitering, 
MAR (11 kap. 4 § HSL och punkten 6 i övergångsbestämmelser till HSL). Den 
som ska vara MAS eller MAR måste ha legitimation som sjuksköterska 
alternativt som arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast. Utöver 
legitimation behövs också viss yrkeserfarenhet (prop. 1990/91:14). 
 
I äldrenämndens reglemente anges att MAS och MAR ska finnas i 
äldrenämndens verksamhet varför särskilt beslut krävs för att utse dessa personer 
till MAS och MAR. Till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) utses Carina 
Dahlström föreslår äldreförvaltningen. Till medicinskt ansvarig för 
Rehabilitering (MAR) utses Katarina Söderlund föreslår äldreförvaltningen.  
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar bland annat för att: 
 
 biträda verksamhetschefen i arbetet med att utarbeta och utvärdera 

verksamhetens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 
 planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa verksamhetens 

arbete med kvalitet och patientsäkerhet genom att se till att 
författningsbestämmelser och andra regler är kända, följa upp att de 
efterlevs samt att det finns behövliga direktiv och instruktioner för hälso- 
och sjukvårdsverksamheten 

 följa upp att hälso- och sjukvårdspersonal har den kompetensen med 
hänsyn till de krav som ställs på verksamheten 

 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar bland annat för:  
 
 Patienten får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet 
 Journaler förs i den omfattning som krävs i patientjournallagen 
 Patienten får den rehabilitering som läkare, sjukgymnast eller 

arbetsterapeut förordnat om 
 Rutinerna kring rehabilitering är ändamålsenliga och väl fungerande 
 Rutiner för kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal 

när patientens tillstånd kräver det 
 Beslut om delegering av ansvar för rehabilitering är patientsäkra 
 Anmälning görs till vårdgivaren när patient drabbats av allvarlig skada 
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Forts ÄN § 6  
 
Arbetsutskottet har inte behandlar ärendet.  
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar att utse Carina Dahlström till MAS och Katarina 
Söderlund till MAR.  
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 
 
att till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) utse Carina Dahlström, samt  
 
att till medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) utse Katarina Söderlund.   
 
 
 
________________ 
Exp till:  Förvaltningschef  
                Medicinskt ansvarig sjukkösterska (MAS) 
               Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) 
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ÄN § 7  
 
Verksamhetschef HSL (hälso- och sjukvård) för äldrenämnden 2023–2026                           
Dnr 28/23 
 
Enligt 4 kap 2 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL, ska vårdgivaren, det vill säga 
den kommunala nämnd som ansvarar för verksamheten, utse en verksamhetschef 
för hälso- och sjukvården som svarar för att verksamheten tillgodoser hög 
patientsäkerhet och god kvalitet i vården samt främjar kostnadseffektivitet. 
Äldrenämnden behöver därför utse en verksamhetschef enligt HSL.  
 
Verksamhetschef ansvarar för:  
 
 att tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser 

kraven på hög patientsäkerhet och god vård  
 att tillse att samverkan och samordning med andra enheter fungerar på ett 

för patienten tillfredsställande sätt  
 att det finns sådana direktiv och instruktioner som verksamheten kräver  
 att personalens kompetens upprätthålls genom adekvata 

vidareutbildningsinsatser med mera.  
 
För att verksamheten ska kunna upprätthållas i enlighet med lagstiftningens 
intentioner (samt kommande Äldreomsorgslag) krävs god kännedom om den 
verksamhet för vilken man utses som verksamhetschef enligt 4 kap 2 § hälso- 
och sjukvårdslagen. Bedömning görs att det är lämpligt att den som ska ansvara 
för verksamheten, tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet. 
Äldreförvaltningen gör bedömningen att Mona Danielsson bör utses till 
verksamhetschef enligt HSL. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlar ärendet.  
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar att Mona Danielsson utses till verksamhetschef.  
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 
 
att utse Mona Danielsson till verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) enligt 4 kap 2§ HSL. 
 
 
 
 
________________ 
Exp till:  Förvaltningschef 
               Verksamhetschef HSL  
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ÄN § 8  
 
Internkontrollplan 2023 för Äldrenämnden            Dnr 17/23 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009 § 141 bland annat att anta 
Hallstahammars kommuns reglemente för intern kontroll och uppmana 
nämnderna att från och med år 2010 årligen upprätta internkontrollplan. Syfte 
med reglementet för intern kontroll är att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll d v s de ska med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:  
 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig, finansiell rapportering och information om verksamheterna  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.  

 
Med tanken på omorganisationen från en till två nämnder har antalet 
granskningsområden och kontrollpunkter medvetet hållits nere till 2023. 
 
Granskningsområden för Särskilt boende 

• Kvalitetsregister Senior Alert 
• Rehabkedjan – lägre sjukfrånvaro 
• Stimulans och aktiviteter för kunderna – 80% nöjda 
• Rättssäkra utredningar 
• Måltidsmiljö 

 
Granskningsområden för Stöd i eget boende 

• Brandskydd 
• Introduktion av nyanställda 
• Fysisk arbetsmiljö i enskilt hem 
• Genomförandeplaner 

 
Arbetsutskottet har inte behandlar ärendet.  
 
Ingovr Regnemer (S) yrkar att anta internkontrollplanen.  
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 
 
att anta Internkontrollplan 2023 för äldrenämnden enligt en till ärendet hörande 
bilaga. 
 
 
________________ 
Exp till: Förvaltningschef  
              Verksamhetscontroller  
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ÄN § 9  
 
Redovisning av registerförteckning för behandling av personuppgifter för 
äldrenämnden - aktualisering              Dnr 12/23 
 
Personuppgiftsansvariga (äldrenämnden) är skyldiga att föra ett register eller en 
förteckning över behandlingar av personuppgifter som sker inom nämndens 
ansvarsområde. Dessa register ska upprättas skriftligen, vara tillgängliga i 
elektronisk format och hållas uppdaterade. På begäran ska registret göras 
tillgängligt för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
 
Hos en personuppgiftsansvarig ska registret innehålla följande uppgifter:  
 
 Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, den 

personuppgiftsansvariges företrädare samt dataskyddsombudet.  
 Ändamålen med behandlingen.  
 En beskrivning av kategorierna av registrerade och kategorierna av 

personuppgifter.  
 De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller 

ska lämnas ut.  
 I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en 

internationell organisation.  
 Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika 

kategorierna av uppgifter.  
 Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska 

säkerhetsåtgärder. 
 
Äldreförvaltningen har upprättat en registerförteckning enligt ovan som kommer 
att uppdateras årligen eller på förekommen anledning dvs. ytterligare register 
skapas och redovisas till äldrenämnden som personuppgiftsansvarig.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlar ärendet.  
 
Ingvor Regner (S) yrkar att notera redovisningen som en anmälan.  
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 
 
att notera redovisningen om registerförteckning för behandling av 
personuppgifter som en anmälan, samt 
 
att förändringar i registerförteckningen för behandling av personuppgifter 
fortlöpande sker till arbetsutskottet. 
 
________________ 
Exp till:  Förvaltningschef  
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ÄN § 10  
 
Kvalitetsledningssystem för äldreförvaltningen i Hallstahammars kommun 
– för antagande                   Dnr 17/23 
 
Socialnämnden hade tidigare beslutat om ett ledningssystem för de verksamheter 
som tidigare organiserade under nämnden. Efter delningen behöver de nya 
ansvariga nämnderna där ibland äldrenämnden fastställa ledningssystemet i 
aktuella delar på nytt. Ledningssystemet som återfinns i bilaga har aktualiserats 
och anpassats till äldrenämndens ansvar enligt reglementet som 
kommunfullmäktige beslutat om. Ledningssystemet kommer minst en gång per 
mandatperiod aktualiseras ytterligare en gång. God kvalitet inom socialtjänsten 
beskrivs som en verksamhet som uppfyller de krav och mål som gäller för 
verksamheten enligt gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt att 
socialtjänsten:  
 
 bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet,  
 utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglas av kontinuitet,  
 är kunskapsbaserade och effektivt utförda,  
 är tillgängliga och jämlikt fördelade,  
 samt är trygga och säkra och präglas av rättssäkerhet i 

myndighetsutövningen. 
 
God kvalitet inom hälso- och sjukvårdsverksamhet innebär att verksamheten ska 
tillhandahålla den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god 
vård ska kunna ges. God vård innebär att vården ska:  
 
 vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,  
 tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,  
 bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,  
 främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen,  
 samt vara lättillgänglig. 

 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.  
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar att anta kvalitetsledningsystemet för 
äldreförvaltningen.   
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 
 
att anta Kvalitetsledningssystem för äldreförvaltningen i Hallstahammars 
kommun enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
________________ 
Exp till:  Förvaltningschef 
               Verksamhetscontroller  
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ÄN § 11  
 
Taxa för vården och omsorgen i Hallstahammars kommun         Dnr 29/23 
 
Nu gällande avgifter inom vården och omsorgen i Hallstahammars kommun 
fastställdes av kommunfullmäktige den 29 november 2021. Årligen justeras 
aktuella avgifter och taxor i vården och omsorgen. Vissa avgiftsnivåer som till 
exempel maxtaxan styrs av socialtjänstlagen (2001:453). I dessa fall har 
kommunen inget rådrum gällande avgiftsnivåer eller taxor. Utöver till exempel 
maxtaxan finns en rad avgifter som behöver årlig justering och uppräkning.  
 
Äldreförvaltningen har upprättat ett förslag på taxa för vården och omsorgen som 
föreslås gälla från och med den månad som infaller efter kommunfullmäktiges 
beslut om avgifter 2023. 
 
De avgiftsförändringar som föreslås i förslaget till den nya taxan är i huvudsak 
ändrade avgiftsnivåer genom en årlig uppräkning för år 2023 av gällande 
avgiftsnivåer med i genomsnitt 3,0 % för avgifter som ingår i maxtaxan. Denna 
relativt höga ökningen av avgifterna härrör till den prisutveckling som skett i 
Sverige och världen under senaste åren. Priset för till exempel livsmedel har 
sammantaget ökat betydligt mer än tidigare prisuppräkningen.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.  
 
Ingvor regnermer (S) yrkar att äldrenämnden beslutar att kommunfullmäktige 
föreslås besluta att fastställa taxan.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa taxa för vården och omsorgen i Hallstahammar för år 2023 enligt en 
till ärendet hörande bilaga. 
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ÄN § 12 
 
Delegationsordning för äldrenämnden fr o m den 1 februari 2023   Dnr 4/23 
 
En gemensam politisk översyn av den nuvarande nämndsorganisationen och 
storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har skett under 2022. Förslag 
på förändringar av storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har varit 
föremål för dialog där samtliga gruppledare deltagit. En ny nämndsorganisation 
och förändrade nämndstorlekar beslutades av kommunfullmäktige den 26 sep-
tember 2022 § 118 där det framgår att socialnämnden delas i två nämnder, en för 
social och arbetsmarknad och en för äldre.  
 
Kommunfullmäktige beslutade även den 26 september 2022 § 118 att 
socialnämndens delegationsordning, underskriftsbemyndigande och doku-
menthanteringsplan gäller för båda nämnderna intill det att nämnderna fattat 
egna beslut om dokumenten, samt reglementen arbetas fram för respektive 
nämnd.  
 
Ett nytt reglemente för äldrenämnden beslutades av kommunfullmäktige 2022-
12-15 § 181. Med anledning av detta har även ett förslag på delegationsordning 
för äldrneämnden upprättats.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.  
 
Ingovr Regnemer (S) yrkar att fastställa delegationsordningen.  
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 
 
att fr o m den 1 februari 2023 fastställa delegering av beslutanderätt för 
äldrenämnden 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 äldrenämnden.  
 
 
 
________________ 
Exp till: Alla upptagna i förteckningen 
              Reglementspärm 
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ÄN § 13  
 
Underskriftsbemyndigande för äldrenämnden fr o m 1 februari 2023              
Dnr 5/23 
 
En gemensam politisk översyn av den nuvarande nämndsorganisationen och 
storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har skett under 2022. Förslag 
på förändringar av storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har varit 
föremål för dialog där samtliga gruppledare deltagit. En ny nämndsorganisation 
och förändrade nämndstorlekar beslutades av kommunfullmäktige den 26 sep-
tember 2022 § 118 där det framgår att socialnämnden delas i två nämnder, en för 
social och arbetsmarknad och en för äldre.  
 
Kommunfullmäktige beslutade även den 26 september 2022 § 118 att 
socialnämndens delegationsordning, underskriftsbemyndigande och doku-
menthanteringsplan gäller för båda nämnderna intill det att nämnderna fattat 
egna beslut om dokumenten, samt reglementen arbetas fram för respektive 
nämnd.  
 
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. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.  
 
Ingovr Regnemer (S) yrkar att fastställa underskriftsbemyndigandet.   
 
Äldrenämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 
 
att med verkan fr om den 1 februari 2023 anta underskriftsbemyndigande för 
äldrenämnden, 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 äldrenämnden anmäla delegation i fattade 
beslut.  
 
 
 
________________ 
Exp till: Alla upptagna i förteckningen 
              Reglementspärm 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Äldrenämnden 2023-01-19 
 

16  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
ÄN § 14  
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2023-01-19 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2023-01-19 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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