
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-02-23 1 (11) 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 08.15-11.40 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande  
 Ingvor Regnemer (S)  
 Rolf Korsbäck (S)  
 Anna-Karin Folkesson (S)  
 Lars Jonsson (S)   
 Charlott Ristikartano (MP)  
 Christer Hansson (V) § 18  
 Isabella Piva Hultström (M)   
 Sari Svanström (C)  
 Tommy Emterby (KD)   
 Birgitta Westman (S)  
 Elisabeth Erngren (V) §§ 19-25  
 
Övriga deltagande Ersättare: Niklas Norling (S), Harriet Berggren (S), Elisabeth Erngren (V) § 18, 

Håkan Freijd (M), Barbara Kabacinski Hallström (L) och Maria Blomberg (L), 
samt sekreterare Julia Wilén, socialchef Lillemor Quist, områdechef Marie 
Lindblom § 18, Elin Hofvander § 18, områdechef Anna Sundin § 18, 
socialsekreterare Mathilda Haanpää § 18, övriga deltagare se § 19. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Tommy Emterby (KD) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 24 februari 2017 klockan 15.00 
 Underskrifter  Paragrafer 18-25 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Julia Wilén 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Mariette Sjölund (S)   
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Tommy Emterby (KD) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 18-25 
  
Sammanträdesdatum 2017-02-23 
  
Anslaget uppsättes 2017-02-24 Anslaget nedtages 2017-03-18 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Julia Wilén  

 Utdragsbestyrkande 
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SN § 18 
 
Information från förvaltningen     Dnr 32/17 
 

- F.d enhetschef för LSS Elin Hofvander informerar nämnden tillsammans 
med områdeschef Marie Lindblom om projektet förstärkt 
brukarmedverkan.  
 

- Områdeschef Anna Sundin visar siffror över arbetstyngdsmätning för 
IFO. 
 

- Socialsekreterare Mathilda Haanpää visar nytt arbetsmaterial inom IFO 
som används av barn- och ungdomsgruppen för att lättare kunna nå ut till 
barn och unga med information om vad socialtjänsten gör och vad dess 
arbete innebär. 
 

- Förvaltningschefen informerar bland annat om uppföljning av 
handlingsplan samt nya regler på kvalité inom särskilt boende. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 19 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut 
 
Föredragning och besvarande av frågor hålls under punkterna: 
 
§ 20 – Controller Ann-Sofie Eriksson, områdeschef Monika Selin, områdeschef 
Marie Lindblom samt områdeschef Anna Sundin 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 20 
 
Årsredovisning för socialnämnden 2016 inklusive redovisning av intern-
kontroll 2016 samt mål och nyckeltalstabell 2016   Dnr 59/17 
 
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. Vi arbetar intensivt med att införa ett salutogent synsätt medför 
positiva faktorer för både brukare, anhöriga och medarbetare. 
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.  
 
Trots att ett stort arbete läggs ner på att hålla budget, visar 2016 årsresultat ett 
underskott på -14 127 tkr. Underskottet ligger i huvudsak inom tre större 
områden och dessa är hemtjänsten där volymerna av hemtjänsttimmar och 
ärenden ökat väsentligt mer än tidigare. Kostnaden för externa placeringar av 
barn och unga överstiger också vida tilldelade budgetmedel. Effekterna av 
avtalsrörelsen, ersättningsnivåerna för obekväm arbetstid och egna lokala 
satsningar ökar också väsentligt på under-skottet.   I kommande budgetarbete bör 
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 ärende den 14 februari 2017 § 71. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna socialnämndens årsredovisning för 2016, inklusive redovisning av 
resultat av internkontroll 2016 samt mål och nyckeltalstabell 2016, och över-
lämna den till kommunstyrelsen. 
_______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
  Controller SN 
  Socialchefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 21 
 
Rapport om faderskapsärende som har pågått i mer än ett år 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretesslagen. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-02-23 6 (11) 
 

  
 
 
SN § 22 
 
Skriftliga rutiner vid skyddad identitet        Dnr 42/17 
 
Isabella Piva Hultström (M) väckte vid sammanträdet den 26 januari 2017 § 18 
ärende gällande skriftliga rutiner vid skyddad identitet enligt följande: ”I 
Hallstahammar är kvinnor trygga! Det är 2017 och i de offentliga rummen är 
jämlikhet mellan män och kvinnor något som beaktas högt. Trots det så är våld 
mot kvinnor och hotet mot kvinnofrid större än någonsin. Det är en bekymrande 
utveckling och något som inte bara drabbar individen på ett negativt sätt utan 
bidrar till en negativ utveckling i hela vårt samhälle. 
 
Att kvinnor får rätt skydd om/när de så behöver bör vara av högsta prioritet för 
kommuner runt om i landet. Att många kvinnor idag blir utsatta för hot, våld och 
kränkningar är något som vi under den senaste tiden fått tagit del av i media och 
något som vi alla berörs av. Rätten till trygghet och säkerhet hos utsatta kvinnor 
är något vi aldrig får rucka på och kommunen har ett stort ansvar här. 
 
Nyhetsbyrån Siren har sammanställt uppgifter från Öppna Jämförelser – Våld i 
nära relationer som tas från av socialstyrelsen och SKL. Sammanställningen 
visar att Hallstahammar är en av fem kommuner i länet som saknar aktuella och 
skriftliga rutiner för att inte en person med skyddad identitet skall röjas av 
misstag. Detta är inte ok och något vi omedelbart måste åtgärda – innan det är 
försent. 
 
Således yrkar jag 
Att nämnden å det snaraste ger berörd förvaltning i uppgift att ta fram och 
säkerställa väl beprövade skriftliga rutiner för ovanstående. 
 
För Nya Moderaterna Hallstahammar, Isabella Piva Hultström”. 
 
I samband med att ärendet väcktes beslutade socialnämnden att det skulle 
behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Socialnämnden beslutade den 23 april 2009 § 36 om att godkänna ”Riktlinjer för 
skyddade personuppgifter i kommunens vård och omsorg i Hallstahammar”, och 
således har socialnämnden riktlinjer för aktuellt ärende. Samtliga av kommunens 
styrdokument är under översyn. Riktlinjer för skyddade personuppgifter 
inkluderas av denna översyn och kommer därmed att granskas framöver för att 
då se om de behöver uppdateras eller revideras.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari 2017 § 70. 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 22 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att avslå ärendet med hänvisning till att förvaltningen redan har skriftliga 
riktlinjer för skyddad identitet samt att en översyn av kommunens samtliga 
styrdokument pågår. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 23 
 
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut  
 
Följande anmälningar noteras: 
  
− Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-02-23. 
− Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-02-23. 
− Arbetsutskottets protokoll daterad 2017-02-14. 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-02-23 9 (11) 
 

  
 
 
SN § 24 
 
Hygienutbildning för vikarier samt nyanställda inom äldreomsorgen    
Dnr 73/17 
 
Isabella Piva Hultström (M) väcker vid sittande sammanträde ärende enligt 
följande: ”Att förebygga vårdrelaterade infektioner är bland det viktigaste arbetet 
som finns inom verksamheter som bedriver vård- och omsorg. Ett arbete som de 
senaste åren i och med den ökade kunskapen om just vårdrelaterade infektioner 
har blivit avsevärt mycket bättre. Trots detta så är bristerna många och 
personalen ges varken förutsättningar eller möjligheter att kunna utöva en för sig 
och kunden/patienten säkert vårdrelaterat arbete fullt ut. 
 
Här är hemtjänsten särskilt utsatt idag då verksamheten ofta bemannas av många 
vikarier. Socialstyrelsen påpekar att bland det viktigaste arbetet gällande 
vårdhygien är just kontinuerlig fortbildning och tillämpning i ämnet samt stöd 
gällande hygienrutiner. 
 
Idag finns funktionen hygienombud i kommunen, en funktion som är otroligt 
viktig i arbetet mot vårdrelaterade infektioner. Dock måste vikarier samt 
nyanställda erhålla en grundläggande hygienutbildning innan det praktiska 
arbetet startar. Som verksamheten ser ut idag är det en ständig ruljans av vikarier, 
vikarier som ofta inte ges möjlighet till utbildning i hygien och som av självklar 
anledning inte har denna med sig från start, då de flesta ej är utbildade 
undersköterskor. 
 
Medarbetare vittnar om vikarier med smycken, långa naglar och utsläppt hår, 
något som inte bara utsätter personen i fråga själv för fara utan även vårdtagaren, 
som ofta är en skör äldre. Här kan en infektion innebära allvarliga konsekvenser. 
Idag erhåller vikarier ett papper med gällande basala hygienrutiner. Detta är inte 
tillräckligt i den mening vad gäller förebyggande arbete mot vårdrelaterade 
infektioner. 
 
Det är verksamhetens ansvar att se till så att all personal, vikarie som fast får 
tillgång till adekvat kunskap inom vårdhygien och att denna kunskapen 
underhålls. Detta är inget som bör prioriteras, det ska prioriteras! 
 
Således yrkar jag- 
Att förvaltningen å det snaraste säkerställer att alla vikarier samt nyanställda 
inom äldreomsorgen får den adekvata kunskapen inom vårdhygien som krävs, 
för att på ett gott sätt förebygga vårdrelaterade infektioner hos våra sköra äldre. 
I enlighet med en äldrevänlig kommun. 
 
För Nya Moderaterna Hallstahammar 
Isabella Piva Hultström” 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 24 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Mariette Sjölund (S) yrkar på att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle.  
 
Socialnämnden beslutar således 
 
att ärendet behandlas vid ett senare tillfälle.  
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 25 
 
Arbetskläder för personal inom hemtjänsten    Dnr 74/17 
 
Isabella Piva Hultström (M) väcker vid sittande sammanträde ärende enligt 
följande: ” Vid årskiftet 15/16 skrev socialstyrelsen om sina föreskrifter gällande 
hygien i vård- om omsorg. Förändringen gällde hemtjänst, LSS samt särskilda 
boenden. Föreskriften beskriver att arbetskläderna endast skall bäras på 
arbetsplatsen, bytas varje dag samt att tvättmöjligheter skall finnas tillgängligt på 
arbetsplatsen för arbetskläderna. Då frågan kommit upp på tidigare nämnd har 
svaren varit tydliga. Kläder är beställda, alla berörda skall erhålla detta och 
tvättmöjligheter kommer att finnas. 
 
Någonstans här glömde man av hemtjänsten och dess vikarier som kanske är den 
grupp där förändringen av föreskriften är särskilt viktig. Forskare pekar ut 
multiresistenta bakterier som det enskilt största hotet mot människan i framtiden 
och här är kunskap om smittspridning och förebyggande arbete a och o. Här är 
arbetskläder en essentiell del. 
 
Trots detta så nås vi av information om att hemtjänsten inte har varken 
tillräckligt med arbetskläder för att kunna byta i enlighet med föreskriften, eller 
har möjlighet till adekvata tvättutrymmen. Detta är allvarligt och något som 
behöver åtgärdas snarast. Att gå från kund till kund i samma kläder som man 
sedan måste gå hem i är en fara inte bara för personalen själva utan likväl för 
kunden, oftast en skör äldre. 
 
Jag yrkar härmed -  
Att nämnden säkerställer att arbetskläder finns tillgänglig för byte dagligen för 
all personal inom hemtjänsten samt att adekvata tvättmöjligheter finns för 
arbetskläderna, snarast. 
 
I enlighet med en äldrevänlig kommun. 
 
För Nya Moderaterna 
Isabella Piva Hultström” 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.  
 
Mariette Sjölund (S) yrkar på att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle.  
 
Socialnämnden beslutar således 
 
att ärendet behandlas vid ett senare tillfälle.  
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 


	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
	Sida
	Sammanträdesdatum
	ANSLAG/BEVIS

