
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2018-05-24 1 (15) 
Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, kl. 13.15-15.50 

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

Ingvor Regnemer (S) 
 

 Rolf Korsbäck (S), ej §§ 49-55  
 Lennart Ahlström (S)  
 Lars Jonsson (S)  
 Andreas Almquist (MP)  
 Christer Hansson (V) 

Håkan Freijd (M) 
 

 Sari Svanström (C)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Birgitta Westman (S)  
 Karin Enedahl (S), ej §§ 46-48  
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: Karin Enedahl (S), ej § 46, Anna-Karin Folkesson (S), ej § 46, 

Barbara Kabacinski Hallström (L), ej § 46, Niklas Norling (S), ej § 46, Anita 
Vestin Brodd (M), ej § 46, samt sekreterare Kristin Karlsson, förvaltningschef 
Lillemor Quist §§ 47-55, XX § 46, XX § 46, biträdande förvaltningschef Jari 
Heikkinen §§ 47-55, områdescheferna Maria Pomberg, Monika Selin, Hanna 
Wannberg, § 47, områdeschef Anna Sundin §§ 46- 47, övriga deltagare se § 48. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Sari Svanström (C) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 28 maj klockan 13.00 
 Underskrifter  Paragrafer 46-55 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Mariette Sjölund (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Sari Svanström (C) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 46-55 
  
Sammanträdesdatum 2018-05-24 
  
Anslaget uppsättes 2018-05-28 

 
Anslaget nedtages 2018-06-19 

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

Kristin Karlsson  
 Utdragsbestyrkande 
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SN § 46 
 
Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 47 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 88/18 
 
Socialchefen informerar bland annat om äldreomsorgen, händelse på 
Äppelparken och sociala kontrakt. 
 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 48 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§ 46 – enhetschef Malin Rådberg 
§ 49 – socialchef Lillemor Quist, biträdande socialchef Jari Heikkinen, 
områdeschefer Monika Selin, Maria Pomberg, Hanna Wannberg och Anna 
Sundin 
§§ 50-51 – socialchef Lillemor Quist 
§ 54 - biträdande socialchef Jari Heikkinen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 49 
 
Resultatprognos per april 2018 för socialnämnden   Dnr 134/18 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013 § 170 bl a att gemensam 
uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista april och 
per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett delårsrapport 
medan aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos. 
 
Förvaltningen har tagit fram resultatprognos för april 2018. I sammanfattningen 
anförs bland annat att: ”Socialnämndens budgeterade kostnader är 527 251 tkr, 
med en nettokostnad av 421 208 tkr. Socialnämnden prognostiserar vid årets slut 
ett överskott om 2 375 tkr, vilket kan jämföras med 2017 års bokslut som gav ett 
underskott med -798 tkr. 
 
Äldreomsorgens särskilda boenden, måltid- och förebyggande verksamhet 
prognostiserar ett överskott om ca 2 530 tkr. Höjda avgifter och bättre 
betalningsförmåga hos brukaren är den primära förklaringen till överskottet.  
 
Resultatområde Arbete och Utbildning prognostiserar ett underskott på -480 tkr. 
Främsta skälet till detta underskott är att efterfrågan på gymnasiala kurser inom 
vuxenutbildningen under första kvartalet ökat i jämförelse med andra år. 
Dessutom har områdets totalbudget minskats och kostnadsanpassningar 
genomförs och kommer att fortsätta att genomföras, till följd av vår nuvarande 
handlingsplan. Nya statliga ersättningsystem inom flera delar utgör ett särskilt 
svårprognosiserat område. Deltagarna på Jobbcentrum uppvisar oftare behov av 
mer långsiktiga och omfattande insatser- vägen mot egenförsörjning blir därmed 
mer utmanande.  
 
Resultatområde LSS prognostiserar ett underskott på -2 675 tkr. En stor del av 
underskottet beror på en ny placering inom Socialpsykatrin. Rättspsykiatrin har 
skrivit ut hen men i dagsläget kan vi inte ta emot hen i våra befintliga 
verksamheter, hen kan heller inte flytta till egen lägenhet då problematiken är för 
komplex och omfattande. Vi har även extra kostnader p g a en ny extern 
placering inom LSS (skolgång på annan ort och vi, SN, betalar boendet). Intäkter 
från Försäkringskassan blir också lägre än planerat på grund av nytt 
bedömningssätt av Försäkringskassan, vilket vi inte kan påverka. Då vi inte har 
fått någon uppräkning i budgeten när det gäller prisökningar för våra externa 
placeringar och vi inte heller kan påverka prisökningen gör vi även här ett 
underskott. Den stora volymökning på Bemanningsenheten har resulterat i 
extrainsatt personal, vilket vi inte fått kompensation för.  
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 49 
 
Underskottet balanseras till viss del av att vi säljer korttidsplats till annan 
kommun i år.   
 
Resultatområde IFO prognostiserar ett överskott om + 2 000 tkr. Underskotten 
utgörs av personalkostnader samt placeringskostnader för barn och vuxna. 
Överskotten utgörs av försörjningsstöd och engångsvisa stadsbidrag för 
mottagande av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn.  
 
Förvaltningsövergripande verksamhet prognostiserar ett överskott på totalt 1 000 
tkr. Medel som riktades till Trygghetsboende kommer inte disponeras i år.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 maj 2018 § 127. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna socialnämndens resultatprognos per april 2018 och överlämna den 
till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
_______ 
Exp till:Kommunstyrelsen 
              Socialchef 
              Controllers 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 50 
 
Samarbete mellan länets kommuner och Region Västmanland om 
tillnyktrings- och abstinensvård i Västmanland             Dnr 122/18 
 
Landstingsstyrelsen tog den 27 maj 2015  beslut om att tillskapa en 
tillnyktringsenhet med 6-7 platser inom Vuxenpsykiatri i Västmanland. Beslutet 
har skapat förutsättningar för en säkrad vårdkedja med utökad kvalitet och 
tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården. Beslutet har föregåtts av ett 
arbete inom VKL (Västmanlands Kommuner och Landsting) och i vissa delar 
även med polismyndigheten. Länets kommuner har under en lång tid framfört 
önskemål om en sammanhållen vårdkedja inom missbruks- och beroendevården 
skulle tillskapas.  Landstingsstyrelsens beslut innebar ett fortsatt uppdrag att 
arbeta fram avtal med kommunerna syftande till full kostnadstäckning för det 
som är kommunernas ansvar, samt att påbörja lokalplanering för tillnyktrings-
enhet med platser för abstinensvård. Dock har inte enheten startats upp ännu, på 
grund av olika orsaker. Regionsstyrelsen har  den 6 april 2018 tagit ett beslut om 
att rekommendera regionen och respektive kommun att godkänna redovisat 
upplägg för utveckling av tillnyktrings- och abstinensvård i Västmanlands län 
inklusive förslag till finansiering. Utvärdering och uppföljning ska regleras i det 
kommande avtalet om platser.  För Hallstahammars del skulle detta innebära en 
kostnad av 465 tkr för 2018 (helår) och 479 tkr för 2019.  
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 9 maj 2018 bland annat att:  ”Vi ser 
som de övriga kommunerna ett stort behov av denna verksamhet, den har saknats 
i missbrukskedjan i många år. Dock har förvaltningen inte möjlighet att avsätta 
medel för finansieringen av denna, det skulle till viss del kunna finansieras av att 
vi i kommunen inte behöver betala för likande vård i framtiden, vilket vi tidigare 
gjort.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 maj 2018 § 129. 
 
Mariette Sjölund (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att frågan 
kring finansiering tas med i kommande budgetarbete inför 2019. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Mariette 
Sjölunds (S) tilläggsyrkande. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
att godkänna Region Västmanlands upplägg för utveckling av tillnyktrings- och 
abstinensvård i Västmanland inklusive förslag till finansiering under 
förutsättning att övriga kommuner ställer sig bakom förslaget, samt 
 
att frågan kring finansiering tas med i socialnämndens kommande budgetarbete 
inför 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 50 
_______ 
Exp till: Region Västmanland 
               Socialchef 
               Controller 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 51 
 
Medelstilldelning för 2019 till Norra Västmanlands Samordningsförbund 
Dnr 119/18 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 9 maj 2018 att: ”Hallstahammars 
kommun har sedan 1 november 2010 varit medlem i Norra Västmanlands 
samordningsförbund. Sedan inträdet i samordningsförbundet finansieras 
medlemskapet med medel från socialnämnden.  
 
Enligt Finsamlagstiftningen (2003:1210), ska fördelningen av 
medlemsbidragen till samordningsförbunden vara följande; 
 
50 % från staten (AF/FK) 
25 % från regionen/landsting 
25 % från kommun/kommuner gemensamt 
Fördelningen av kommunernas andel av medlemsinsatsen ska, enligt 
förbundsordningen (§12), göras utifrån invånarantalet den 1 november året  
före det år som fördelningen avser. 
 
Under 2017 har Norra Västmanlands Samordningsförbunds medlemsbidrag 
motsvarande 7 800 tkr, men för år 2018 minskade tilldelningen till 7 504 tkr 
till följd av storleken på förbundets kapital. Det egna kapitalet var vid senaste 
årsskifte 3 138 tkr. För 2018 har förbundet budgeterat för att, utöver årets 
medlemsbidrag också använda 1 714 tkr av det egna kapitalet. I förbundets 
verksamhetsplan 2018 med flerårsbudget, föreslås inför 2019 en återgång till 
2017 års nivå på medlemsbidrag, dvs 7 800 tkr.”  
För Hallstahammars kommun och socialnämnden uppgick medlemsbidraget 
2018 till 431 785 kr. Samordningsförbundet äskar om samma belopp som 
2017 dvs. 431 000 kr för 2019.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 maj 2018 § 130. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja Norra Västmanlands Samordningsförbund 431 000 kronor i 
medelstilldelning för 2019 under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar 
fattar liknande beslut, om oförändrat medelstilldelning jämfört med  år 2017. 
 
 
_______ 
Exp till: Norra Västmanlands Samordningsförbund 
               Socialchef 
               Controller 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 52 
 
Delegationsordning för socialnämnden f o m 1 juni 2018    Dnr 130/18 
 
Socialnämnden beslutade den 14 december 2017 § 126 om ny delegationsord-
ning för socialnämnden. 
 
I nu föreliggande förslag föreslås att under punkten 4 Inköp att den kompletteras 
vad gäller beslut om att direktupphandla i de fall kommunen inte fått in några 
anbud i ett anbudsförfarande.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 maj 2018 § 131. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 14 december 2017 § 126 och fr o m den1 
juni 2018 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: Reglementspärm 
               Samtliga personer upptagna i förteckningen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 53 
 
Nytt reglemente för socialnämnden         Dnr 133/18 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 § 77 om nytt reglemente för 
socialnämnden. 
 
Med anledning av att fler individärenden måste beslutas av socialnämnden, då de 
inte går att delegera till arbetsutskottet, har ett förslag på nytt reglemente tagits 
fram där närvarorätten för ersättare på nämnden begränsas vid individärenden. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 maj 2018 § 132. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 23 april 2018 § 77 och med verkan fr o m 
den 1 juli 2018 anta nytt reglemente för socialnämnden enligt en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 54 
 
Redovisning av registerförteckning för behandling av personuppgifter för 
socialnämnden    Dnr 147/18 
 
Personuppgiftsansvariga (Socialnämnden) 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 Datainspektionen.  
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. 

Socialförvaltningen har upprättat en registerförteckning enligt ovan som kommer 
att uppdateras minst en gång per år eller på förekommen anledning dvs. 
ytterligare register skapas och redovisas till socialnämnden som 
personuppgiftsansvarig.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Mariette Sjölund (S) yrkar att notera redovisningen som en anmälan och att 
förändringar gällande registerförteckningen fortlöpande sker till arbetsutskottet. 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 54 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera redovisningen om registerförteckning för behandling av 
personuppgifter som en anmälan, samt 
 
att förändringar i registerförteckningen för behandling av personuppgifter 
fortlöpande sker till arbetsutksottet. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Biträdande socialchef 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 55 
 
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut  
 
Följande anmälningar noteras: 
  
− Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-05-24 
− Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-05-24 
− Arbetsutskottets protokoll daterade 2018-05-15 och 2018-05-02.   

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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