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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-03-30 1 (12) 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 08.15-11.30 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande  
 Ingvor Regnemer (S)  
 Rolf Korsbäck (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Lars Jonsson (S)   
 Charlott Ristikartano(MP)  
 Christer Hansson (V)   
 Håkan Freijd (M)   
 Sari Svanström (C)  
 Tommy Emterby (KD)   
 Gary Johnsén (SD)  
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Birgitta Westman (S), Niklas Norling (S), Karin Enedahl (S), Anna-

Karin Folkesson (S), Elisabeth Erngren (V), Barbara Kabacinski Hallström (L) 

och Maria Blomberg (L), samt nämndsekreterare Kristin Karlsson, 

nämndsekreterare Staffan Andersson, socialchef Lillemor Quist, biträdande 

socialchef Jari Heikkinen, controller Ann-Sofie Eriksson § 26, områdeschef 

Anna Sundin § 26, områdeschef Hanna Wannberg § 26, enhetschef Eva-Lena 

Klaasma § 26, övriga deltagare se § 27. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Gary Johnsén (SD) 

 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 31 mars 2017 klockan 15.00 

 Underskrifter  Paragrafer 26-36 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Mariette Sjölund (S)   
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Gary Johnsén (SD) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 26-36 
  

Sammanträdesdatum 2017-03-30 
  

Anslaget uppsättes 2017-03-31 Anslaget nedtages 2017-04-24 
 

 
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 

  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 26 

 

Information från förvaltningen     Dnr 32/17 

 

- Förvaltningschefen informerar bland annat om uppföljning av 

handlingsplan samt Trygg och säker utskrivning från slutenvården. 

 

- Biträdande socialchefen redovisar sjukfrånvaro på förvaltningen. 

 

 

- Områdeschef Anna Sundin informerar om arbetet på IFO. 

 

 

- Enhetschef Eva-Lena Klaasma informerar om vuxenutbildningen och 

arbetet med systematiskt kvalitetsarbete. 
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SN § 27 

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut 
 

Föredragning och besvarande av frågor hålls under punkterna: 

 

§§ 28-30, 33  – Områdeschef Anna Sundin 

 

§§  31, 35 - Biträdande socialchef Jari Heikkinen. 
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SN § 28 

 

Godkännande av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10a § 

föräldrabalken, FB 

 

Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretesslagen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

SN § 29 

 

Ansökan till Västmanlands tingsrätt om utseende av särskilt förordnad 

vårdnadshavare till minderårigt barn utan vårdnadshavare i Sverige 

 

Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretesslagen. 
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SN § 30 

 

Rapport om faderskapsärende som har pågått i mer än ett år 

 

Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretesslagen. 
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SN § 31 

 

Planprogram för Hallstahammars centrum – för yttrande    Dnr 64/17 

 

Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny planprogram för Hallstahammars 

centrum till bland annat till socialnämnden nämnden för samråd. 

 

2012 startade arbetet med ett stadsmiljöprogram för Hallstahammars centrum. 

Stadsmiljöprogrammet hade för avsikt att fungera som ett underlag för att skapa 

ett attraktivt och levande centrum. Ambitionen var bland annat att skapa 

förutsättningar för utveckling av handel och boende i centrum. Arbetet med 

programmet stannade av efter samrådet 2013 och under 2015 väcktes frågan till 

liv igen. I oktober 2015 beslutade kommunstyrelsens ordförande att ett 

planprogram för Hallstahammars centrum skulle tas fram. Syftet med planpro-

grammet ska vara att ta fram ett underlag som visar på Hallstahammars cent-

rums framtida utveckling där ett helhetsperspektiv ges. Syftet är även att knyta 

ihop det påbörjade stadsmiljöprogrammet till en helhet och på så vis underlätta 

utvecklingen av centrum för kommande detaljplaner. Planprogrammet ska 

främja att centrum blir en funktionsblandad stadsdel. 

 

Planen är ute på samråd under tiden 13 februari till 10 april 2017. 

 

Socialförvaltningen har lämnat förslag på yttrande över planprogrammet. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 mars 2017 § 109. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att avge yttrande till kommunstyrelsen gällande planprogram för Hallstahammars 

centrum i enlighet med socialförvaltningens skrivelse. 

 

 

 
_______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 
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SN § 32 

 

Arbetsformer för socialnämndens samverkansgrupper     Dnr 92/17 

 

Socialnämnden antog den 20 januari 2011 § 7 arbetsformer för socialnämndens 

samverkansgrupper. 

 

Ett nytt förslag med arbetsformer för samverkansgrupperna har tagits fram. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 mars 2017 § 110. 

 

Håkan Freijd (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag, Gary Johnsén (SD) 

och Tommy Emterby (KD) instämmer i Håkan Freijds yrkande. 

 

Mariette Sjölund (S) yrkar att ärendet ska återremitteras.  

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Mariette 

Sjölunds (S) yrkande. 

 

Socialnämnden beslutar således 

 

att återremittera ärendet gällande arbetsformer för socialnämndens 

samverkansgrupper. 
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SN § 33 

 

Ny delegationsordning för socialnämnden – revidering mars 2017    

Dnr /17 

 

Socialnämnden fastställde den 26 januari 2017 § 3 ny delegationsordning för 

socialnämnden. 

 

Det har framkommit att delegationsordningen behöver ändras avseende en punkt 

gällande individ- och familjeomsorgen , beslut om att ett specifikt barn ska 

placeras i ett specifikt familjehem, ett så kallat matchningsbeslut . 

  

Arbetsutskottet har inte behandlat ärende. 

 

Mariette Sjölund (S) yrkar att upphäva nämndens beslut den 26 januari 2017 § 3 

och fastställa ny delegationsordning för socialnämnden i enlighet med en till 

ärendet hörande bilaga, samt att erinra samtliga personer, som bemyndigats att 

fatta beslut enligt delegation, om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till 

socialnämnden. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Mariette 

Sjölunds (S) yrkande. 

 

Socialnämnden beslutar  

 

att med upphävande av sitt beslut den 26 januari 2017 § 3 fastställa ny dele-

gationsordning för socialnämnden i enlighet med 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:  Reglementspärmen 

  Samtliga berörda 
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SN § 34 

 

Avtal med Region Västmanland avseende patientnämndsverksamhet – för 

godkännande   Dnr 93/17 

 

Förslag till avtal gällande patientnämndsverksamhet har upprättats med Region 

Västmanland.  

 

Regionens patientnämnd är tillika patientnämnd för kommunen i enlighet med § 

3 i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet mm. Som medger att en 

kommun som ingår i landstinget har kommit överens om detta. Kommunen får 

lämna sådant ekonomiskt bidrag till landstinget som motiveras av 

överenskommelsen. Avtalet omfattar de uppgifter som stipuleras i denna lag och 

som avser primärkommun. Dock ingår inte hanteringen av ärenden hänförliga till 

skolhälsovård och studerandehälsovård. 

 

Kommunerna nominerar genom Västmanlands kommuner (VK) två ordinarie 

ledamöter och två ersättare till regionens patientnämnd. 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Mariette Sjölund (S) yrkar att godkänna avtal med Region Västmanland gällande 

patientnämnds-verksamhet i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Mariette 

Sjölunds (S) yrkande. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna avtal med Region Västmanland gällande patientnämndsverksamhet 

i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 

 

 
_______ 

Exp till:  Förvaltningschef 
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SN § 35 

 

Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för 

äldre – för antagande               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 kommunfullmäktige antar 

rekommendationen. 

 

Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet. 

 

Mariette Sjölund (S) yrkar att rekommendera kommunfullmäktige 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. 
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Forts SN § 35 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Mariette 

Sjölunds (S) yrkande. 

Socialnämnden beslutar 

att rekommendera kommunfullmäktige 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. 

 

 

 
_______ 

Exp till:       Kommunstyrelsen 
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SN § 36 

 

Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut  

 

Följande anmälningar noteras: 

  

 Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-03-30. 

 Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-03-30. 

 Arbetsutskottets protokoll daterad 2017-03-21. 

 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 


