
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2018-02-22 1 (13) 
Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.15-15.45 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande 

Ingvor Regnemer (S) 
 

 Rolf Korsbäck (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Harriet Berggren (S)  
 Elisabeth Erngren (V)  
 Christer Hansson (V)  

Håkan Freijd (M) 
 

 Sari Svanström (C), ej § 18  
 Tommy Emterby (KD)  
 Birgitta Westman (S)  
 Anita Brodd Westin (M) § 18  
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: Niklas Norling (S), Karin Enedahl (S), Anna-Karin Folkesson (S) och 

Anita Brodd Westin (M) ej § 18, samt nämndsekreterare Kristin Karlsson, 
förvaltningschef Lillemor Quist, biträdande förvaltningschef Jari Heikkinen § 
15 och områdeschef Hanna Wannberg § 15, områdeschef Anna Sundin § 15, 
områdeschef Monika Selin § 15, enhetschef Charlotta Wrangskog § 15, 
controller Natasha Arborelius § 15, controller Ann-Sofie Eriksson § 15 
 övriga deltagare se § 16. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Harriet Berggren (S) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 26 februari klockan 13.00 
 Underskrifter  Paragrafer 15-24 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Mariette Sjölund (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Harriet Berggren (S) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 15-24 
  
Sammanträdesdatum 2018-02-22 
  
Anslaget uppsättes 2018-02-26 

 
Anslaget nedtages 2018-03-20 

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

Kristin Karlsson  
 Utdragsbestyrkande 
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SN § 15 
 
Informationsärenden  Dnr 32/17 
 

- Enhetschef Charlotta Wrangskog informerar om arbetet med 
vuxenenheten på IFO. 
 

- Socialchefen informerar om en familjesituation i kommunen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 16 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§ 17 – biträdande socialchef Jari Heikkinen, områdeschef Anna Sundin, 
områdeschef Hanna Wannberg, områdeschef Monika Selin, controller Natasha 
Arborelius, controller Ann-Sofie Eriksson. 
§ 18 – områdeschef Monika Selin 
§§ 19-22 – socialchef Lillemor Quist 
§ 23 - biträdande socialchef Jari Heikkinen 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 17 
 
Årsredovisning för socialnämnden 2017 inklusive redovisning av intern-
kontroll 2017 samt mål och nyckeltalstabell 2017   Dnr 36/18 
 
Socialförvaltningen bedriver på socialnämndens uppdrag verksamhet för 
kommuninvånarna inom områdena: äldreomsorg, LSS, individ- och familj 
inklusive vuxenutbildning samt de gemensamma, övergripande åtagandena så 
som MAS/MAR och olika IT-verksamhetssystem. 
 
En årsredovisning för socialnämnden har arbetats fram av förvaltningen. Av 
sammanfattning framgår ” Socialnämndens arbete med att möta våra brukares 
behov, i enlighet med vision, värdegrund, socialnämndens mål och gällande 
lagstiftning, samtidigt som vi utvecklar och effektiviserar verksamheterna 
fortsätter. Fokus på kunden, dennes behov och hur vi möter det samt på hur vi 
bemöter alla människor vi på olika sätt kommer i kontakt med är en viktig 
framgångsfaktor. Samhällsutvecklingen innebär dock att trycket är stort, våra 
tjänster är efterfrågade och behövda. Socialnämndens verksamheter är något av 
en grundförutsättning för den kommunala verksamheten, att ge omvårdnad, råd, 
stöd mm till våra äldre, till dem med funktionsnedsättning och till 
kommuninvånare som så behöver stöd är ett viktigt uppdrag.  
 
Genom ett stort och omfattande arbete uppvisar 2017 årsresultat ett underskott på 
-798 tkr att jämföra med 2016 års resultat om drygt minus 14 miljoner kronor.  
De antagna handlingsplanerna har verkställts enligt plan. Underskottet ligger i 
huvudsak inom ett större område och detta är kostnader inom den sociala barn- 
och ungdomsvården. Strukturellt har socialnämndens samtliga verksamheter 
enligt PWC ett ogynnsamt läge men med strukturkostnader som sammantaget 
ligger väl i en nationell jämförelse. Resultatet till trots så måste även i 
kommande budgetarbete eventuell utökning av socialnämndens verksamheter 
starkt begränsas till förmån för budgettäckning inom redan befintliga 
verksamheter. Budgetförutsättningarna inom de verksamheterna med årliga 
underskott bör förslagsvis prioriteras före uppstart av nya verksamheter, 
utvidgning av gamla etc.”      
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2018 § 54. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna socialnämndens årsredovisning för 2017, inklusive redovisning av 
resultat av internkontroll 2017 samt mål och nyckeltalstabell 2017, och över-
lämna den till kommunstyrelsen. 
____ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
                             Controller  
                             Socialchefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 18 
 
Anmälan enligt Lex Sarah gällande händelse på äldreboendet Äppelparken  
 
  Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 19 
 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen för 
äldre-, handikapp-, individ- och familjeomsorg – kvartal 4 2017   
Dnr 105/17 
 
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 dels till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och 
kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige.  
 
Enhetschef inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning för kvartal 4 år 
2017. Rapporten visar att det finns fyra stycken gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL som ej verkställts inom äldre- och handikappomsorgen.  
 
Områdeschef för individ och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning 
för kvartal 4 år 2017. Rapporten visar att det finns fyra stycken gynnande beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom IFO.    
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2018 § 51. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera redovisningen av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § soci-
altjänstlag (2001:453), kvartal 4 år 2017 som en anmälan, samt  
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
 
______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
  Revisorer  
   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 20 
 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS - kvartal 4 2017 
Dnr 132/17   
 
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 dels till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revi-
sorer, dels till kommunfullmäktige.  
 
Områdeschef för LSS/Bemanning har sammanställt en redovisning för kvartal 4 
år 2017. Rapporten visar att det vid denna tidpunkt inte fanns några gynnande 
beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2018 § 52. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera redovisningen av ej verkställda beslut enligt 9 § lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 4 år 2017 som en 
anmälan, samt  
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
  Revisorer 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 21 
 
Hemställan om medel för Integrationssamordnare         Dnr 31/18 
 
Socialchefen anför i skrivelse bland annat att ”Under 2015 anlände ett stort antal 
nyanlända i Sverige och så även till Hallstahammars kommun. Detta föranledde 
att focus hamnade på många integrationsfrågor, allt från praktiska frågor som 
bostäder till att arbeta för att de nyanlända ska inkluderas i sammahället. 
Kommunen startade ett tvåårigt projekt med att inrätta en integrationssamordnare 
som skulle vara ett nav i hela det stora integrationsarbetet. Tjänsten skulle 
fördelas lika mellan socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Under 
perioden augusti 2016 till december 2017 har integrationssamordaren arbetat 
med bland annat 
 

• Medverkat i olika grupper, både lokalt och regionalt 
• Representerat Hallstahammars kommun i de olika sammanhangen 
• Skapat ett integrationsstipendium 
• Samordnat insatser omkring integration 
• Utrett förslag och idéer för att förbättra integration på olika nivåer 
• Skapat informationsmaterial 
• Informerat om det föreningsliv som finns 
• Anordnat Tillsammansdagen 
• Deltagit i olika projekt kopplat till integration 
• Sökt medel för att kunna starta nya projekt 

 
I dagsläget har antalet nyanlända avtagit, i och med detta föreslås en förändring i 
omfattning av integrationssamordnare. Från att i starten omfatta en heltid föreslås 
nu att tjänsten ska omfatta 25 % av en heltid. 
Förslag till uppdrag för integrationssamordnaren: 
 

• Samordna integrationsfrågorna i kommunen 
• Vägleda de som har frågor omkring integration 
• Vara uppdaterad i integrationsfrågor 
• Delta i arbetet omkring Integrationsstipendiet 
• Samordna projektansökningar gällande integration 
•  Vara vägledare för chefer i integrationsfrågor 
• Sammanställa statistik gällande integrationsinsatser utifrån politikernas 

mål 
 

Kostnaden för integrationssamordnaren, som föreslås vara densamma person 
som tidigare, skulle vara 210 000 kr för ett år. Ansvaret för 
integrationssamordnaren skulle även i fortsättningen vara delat mellan 
socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 
  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 21 
  
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2018 § 55. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 14 februari 2018 § 16 att ställa sig 
bakom socialnämndens hemställan avseende medel för anställning av 
integrationssamordnare om 25 % fr o m den 1 januari 2018 t o m den 31 
december 2018. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om medel för integrationssamordnare för 
anställning om 25 % av en heltid inom socialförvaltningen från och med den 1 
januari 2018 till och med den 31 december 2018 om 210 000 kr för ett år. 
 
 
______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
                             Socialchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 22 
 
Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för 
äldre – för antagande             Dnr 99/17 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse bland annat att ”För att stärka kvaliteten 
på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges 
socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram en rekommendation. 
Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till 
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag 
med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg 
samt försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas 
personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.  Istället för 
bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga 
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den 
enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig 
dygnet runt.  För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet 
nattetid i särskilt boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation 
där de områden anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och 
förbättringsarbetet.” 
 
SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt fyra 
punkter: 

• Koll på läget 
• Planera utifrån individens behov 
• Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 
• Ledarskap 

 
Arbete pågår inom kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en strategi för att 
utveckla digitaliseringens möjligheter.  
 
Avslutningsvis föreslår förvaltningen att nämnden antar rekommendationen. 
 
Socialnämnden beslutade den 30 mars 2017 § 35 att rekommendera 
kommunfullmäktige att anta rekommendation för arbete med ökad kvalitet 
nattetid. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2017 § 124 att återremittera ärendet 
till socialnämnden för ytterligare beredning. 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 22 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2018 § 56. 

Socialnämnden beslutar 
att anta rekommendationen för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt 
boende för äldre i syfte att stärka utvecklingen och kvaliteten på särskilda 
boenden för äldre nattetid i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt  
 
att rekommendera kommunstyrelsen att anta IT-strategi utifrån SKL:s 
rekommendationer gällande digitaliseringen. 
 
 
______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
                             Socialchef 
                             Områdeschef äldreomsorgen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 23 
 
Detaljplan för Kvarteret Hackspetten – för yttrande    Dnr 25/18 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för kvarteret Hackspetten 
till bland annat socialnämnden för samråd.  
Samrådstiden pågår från och med den 5 februari till den 12 mars 2018. 
 
Planförslaget omfattar delar av fastigheterna Tuna 1:92, Tuna 1:21  och 
Hallstahammars-Nibble 1:131. Idag är marken i huvudsak planlagd som 
parkmark.  
 
Planförslaget innebär bland annat att: 
 

• 13 nya byggrätter för småhusbebyggelse tillkommer 
• En ny gata in till planområdet skapas 
• Cykelanslutningar till området förbättras 
• Stora delar av skogsområdet i väster bevaras 

 
 
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande över detaljplan för 
Kvarteret Hackspetten. Av skrivelsen framgår bland annat att förvaltningen är 
positiv till att nybyggnation möjliggörs i Hallstahammars kommun, i övrigt har 
de inga synpunkter på förslaget. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2018 § 57. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot förslaget gällande detaljplan för 
Kvarteret Hackspetten. 
 
 
______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
                              
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 24 
 
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut samt synpunkter  
 
Följande anmälningar noteras: 
  
− Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-02-22 
− Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-02-22 
− Arbetsutskottets protokoll daterade 2018-01-30, 2018-02-13. 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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