
 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-04-27 1 (16) 

Plats och tid Lövåsens samlingssal, Lövåsen, kl. 13.15-15.30 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande § 37  
 Niklas Norling (S)  
 Rolf Korsbäck (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Lars Jonsson (S)   
 Birgitta Westman (S)  
 Elisabeth Erngren (V)  
 Karin Enedahl (S) §§ 38-49  
 Christer Hansson (V)   
 Håkan Freijd (M)   
 Sari Svanström (C)  
 Tommy Emterby (KD)   
 
Övriga deltagande Ersättare: Karin Enedahl (S) § 37, Anna-Karin Folkesson (S), Harriet Berggren 

(S), samt nämndsekreterare Kristin Karlsson, nämndsekreterare Staffan 

Andersson, socialchef Lillemor Quist, biträdande socialchef Jari Heikkinen, 

enhetschef Linnea Persson § 37, MAS Birgitta Lithén-Sjöström § 37, MAR 

Katarina Söderlund § 37, områdeschef Hanna Wannberg § 37, områdeschef 

Monika Selin § 37, områdeschef Marie Lindblom § 37 områdeschef Anna 

Sundin § 37, övriga deltagare se § 38,  

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Niklas Norling (S) 

 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 2 maj 2017 klockan 14.00 

 Underskrifter  Paragrafer 37-49 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Mariette Sjölund (S) § 37                       Christer Hansson (V) §§ 38-49 

    

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Niklas Norling (S) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 37-49 
  

Sammanträdesdatum 2017-04-27 
  

Anslaget uppsättes 2017-05-02 Anslaget nedtages 2017-05-24 
 

 
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 

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

Kristin Karlsson  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-04-27 2 (16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 37 

 

Information från förvaltningen   Dnr 32/17 

 

- Enhetschefer Linn Alvén och Annelie Todor informerar om Äppelparken. 

 

- Enhetschef Linnea Persson informerar om Förberedd förälder och 

familjecentrum. 

 

- MAS Birgitta Lithén-Sjöström och MAR Katarina Söderlund redovisar 

patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2016.    

 

- MAS Birgitta Lithén-Sjöström informerar om ändringar i hälso- och 

sjukvårdslagen. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-04-27 3 (16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 38  

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut 
 

§§ 39-42 – Områdeschef Anna Sundin  

§§ 43 och 46  – Biträdande socialchef Jari Heikkinen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-04-27 4 (16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 39 

 

Ansökan till Västmanlands tingsrätt om utseende av särskilt förordnad 

vårdnadshavare till minderårigt barn utan vårdnadshavare i Sverige 

 

Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretesslagen. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-04-27 5 (16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 40 

 

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

föräldrabalken, FB 

 

Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretesslagen. 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-04-27 6 (16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 41 

 

Avskrivning av skuld för egenavgift   Dnr 127/17 

 

Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretesslagen. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-04-27 7 (16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 42  

 

Avskrivningar av obetalda avgifter   Dnr 111/17 

 

I tjänsteskrivelser daterade 2017-03-13 föreslås avskrivningar för obetalda 

egenavgifter, elavgifter, ränteavgifter och avgifter för placerade barn. Det rör sig 

om tolv ärenden och den sammanlagda skulden till kommunen är 34 339 kronor. 

 

Sju av ärendena är över tre år gamla och talan kan inte längre föras i 

förvaltningsrätten eller skickas till Kronofogden för indrivning. Fyra ärenden, de 

som gäller ränteavgifter, har Förvaltningsrätten tagit ställning till och inte 

godkänt. I ett ärende är personen avliden och dödsboet saknar likvida medel. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 april 2017 § 150. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att avskriva skulder till Hallstahammars kommun avseende obetalda egenavgifter 

för två personer till ett belopp om sammanlagt 16 282 kronor, i enlighet med en 

till ärendet hörande bilaga. 

 

att avskriva skuld till Hallstahammars kommun avseende obetald elavgift för en 

person till ett belopp 1 158 kronor, i enlighet med en till ärendet hörande bilaga.  

 

att avskriva skulder till Hallstahammars kommun avseende obetalda 

ränteavgifter för fyra personer till ett belopp om sammanlagt 11 035 kronor, i 

enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 

 

att avskriva skulder till Hallstahammars kommun avseende obetalda avgifter för 

barn/ungdom som vårdas i annat hem än sitt eget för fem personer till ett belopp 

om sammanlagt 5 864 kronor, i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 

 

 
______ 

Exp till:  Individ- och familjeomsorgen (för vidare exp till berörda och akt) 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-04-27 8 (16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 43 

 

Detaljplan för del av Hallstahammar, kvarteret Fasanen, PL 216 - för 

yttrande   Dnr 110/16 

 

Kommunstyrelsen har skickat förslag till detaljplan för del av Hallstahammar, 

kvarteret Fasanen till bland annat socialnämnden för samråd. I samrådsskedet 

beslutade socialnämnden att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt 

yttrande. I skrivelsen anförde förvaltningen bland annat att man inte hade något 

att invända mot detaljplan utan vill särskilt trycka på behovet av fler bostäder i 

olika former i Hallstahammars kommun. Inkomna synpunkter i samrådsskedet 

redovisas i samrådsredogörelsen. 

 

Planförslaget omfattar fastigheten Värden 1 samt delar av Tuna1:92. Idag är 

marken framförallt planlagd för flerbostadsbebyggelse, samt dem äldre be-

stämmelsen park eller plantering och allmänt ändamål. Syftet med plan är att 

pröva marken lämplighet för en blandad bostadsbebyggelse i form av småhus 

samt enstaka flerbostadshus. Syftet är även att lyfta området medutformning och 

gestaltning som bidrar till kvalitativa platser och stråk för kommunens invånare, 

däribland värna park- och naturområden. Vidare ges möjlighet till en eventuell 

expansion av förskolan Jan Per s backe i planområdets norra del. 

 

Planförslaget innebär bland annat att:  

 Byggrätter skapas för småhusbebyggelse samt enstaka flerbostadshus 

 Nya gång- och cykelstråk anläggs läns Bondegatan/Fasanvägen, samt 

inom det nya bostadsområdet söder om Bondegatan  

 Etablerade parkområden och naturområden permanentas 

 Förutsättningar för utbyggand av förskola möjliggörs 

 För gruppbostaden intill Bondegatan möjliggörs en mer flexibel använd-

ning 

 

Planen är ute på granskning under tiden 27 mars till och med den 2 maj 2017. 

 

Förvaltningen anför i skrivelse den10 april 2017 bland annat att man ställer sig 

positiv till den föreslagna detaljplanen. Socialnämnden har ett stort intresse av att 

fler bostäder byggs i kommunen då det idag är bostadsbrist som socialnämnden 

känner av och har en stor utmaning att möta. Vidare anför förvaltningen att 

planens genomförande förhoppningsvis bidrar till en förtätning av ett relativt 

centralt område i Hallstahammars tätort, vilket kan skapa ökad aktivitet, 

attraktivitet och trygghet i området. En blandad bebyggelse bidrar också till att 

valmöjligheterna, kopplat till olika boendeformer, ökar.  

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-04-27 9 (16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts SN § 43 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 april 2017 § 124. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att som sitt yttrande över detaljplan för del av Hallstahammar, kvarteret Fasanen, 

PL 216, överlämna förvaltningens skrivelse daterad 10 april 2017. 

 

 
______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen  

   

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-04-27 10 (16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 44 

 

Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-

omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag 

(2001:453) kvartal 1 år 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 av kvartal 1 år 

2017. Rapporten visar att det fanns sex stycken gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 

SoL som ej verkställts. Dessa fanns inom äldreomsorgen. Inom individ- och 

familjeomsorgen och handikappomsorgen fanns inga gynnade beslut enligt 4 kap 

1 § SoL som ej verkställts. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 april 2017 § 152. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att notera redovisningen av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § soci-

altjänstlag (2001:453), kvartal 1 år 2017 som en anmälan, samt  

 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

 

 
______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

  Kommunens revisorer 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-04-27 11 (16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 45 

 

Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1 år 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 den 20 april 2017 sammanställt en 

redovisning för kvartal 1 år 2017. Rapporten visar att det vid denna tidpunkt inte 

fanns några gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts. 

 

Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet. 

 

Christer Hansson (V) yrkar att notera redovisningen av ej verkställda beslut 

enligt 9 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 

1 år 2017 som en anmälan, samt att överlämna redovisningen till 

kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Christer 

Hanssons (V) yrkande. 

 

Socialnämnden beslutar således 

 

att notera redovisningen av ej verkställda beslut enligt 9 § lag (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 1 år 2017 som en anmälan, 

samt  

 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

 

 
______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen  

  Kommunens revisorer 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-04-27 12 (16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

SN § 46 

 

Långsiktig kommungemensam finansiell analys - medfinansiering härför 

Dnr 110/17 

 

Kommunstyrelsen har den 10 april 2017 § 62 beslutat att godkänna projektet 

långsiktig kommungemensam finansiell analys under 2017 om 250 000 kronor 

varav 125 000 kronor finansieras inom befintlig budget för kommunstyrelsen. 

Vidare hemställs om medfinansiering om 125 000 kronor av projektet hos dels 

barn- och utbilningsnämnden om 40 000 kronor, dels socialnämnden 40 000 

kronor, dels tekniska nämnden 25 000 kronor och dels kultur- och fri-

tidsnämnden 20 000 kronor. 

 

PWC bedriver sedan några år på konsultbasis analyser för ekonomisk långtids-

prognos. (PWC som ju också är våra kommunrevisorers biträden i den kommu-

nala revisionen.) PWC har genomfört analysen i ett antal kommuner och bland 

annat via särskild skrift och vid exempelvis KomEK 2016 genomfört seminarier. 

PWC har efter förfrågan från kommunen inkommit med en offert för att 

genomföra analysen i Hallstahammar. PWC vill ha 250 000 kronor för arbetet. 

 

Uppdraget skall utmynna i en rapport i vilken det skall framgå: 

 Demografiskt betingade behov fram till ex vis 2026-2030 

 Investeringsbehov under motsvarande tid 

 Skatte och statsbidragsutveckling jämte effekter i utjämningssystemet 

 Prognos för resultat och övriga delposter i kommunens resultaträkning 

 Riskanalys, dvs utmaningar och möjligheter 

 

För att PWC skall kunna genomföra uppdraget måste kommunen bland annat 

beskriva nuläget, aktuell befolkningsprognos, underlag för pensioner, investe-

ringsbehov, expolateringsplaner och finansiella poster samt övrigt material som 

PWC bedömer att de behöver för att genomföra analysen. Det kommer att krävas 

rejäla insatser från såväl tjänstemannasidan som från politiken för att analysen 

skall bli så bra som möjligt.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 april 2017 § 153. 

 

Håkan Freijd (M) yrkar som ett tillägg att förvaltningen ska återkomma till 

nämnden med beräknad tidsåtgång för förvaltningens arbetsinsats. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Håkan 

Freijds (M) yrkande. 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-04-27 13 (16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts SN § 46 

 

Socialnämnden beslutar således 

 

att för sin del medfinansiera projektet långsiktig kommungemensam finansiell 

analys med 40 000 kronor varvid kostnaden härför ryms inom befintlig 

budgetram, samt 

 

att förvaltningen ska återkomma till nämnden med beräknad tidsåtgång för 

förvaltningens arbetsinsats. 

 
_____ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

                             Controller 

                             Socialchef 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-04-27 14 (16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 47 

 

Underskriftsbemyndigande för socialnämnden   Dnr 116/17 

 

I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under 

dokument 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. 
 

Socialnämndens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes av 

socialnämnden den 25 augusti 2016 § 88.  

 

Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till 

nytt underskriftbemyndigande för socialnämnden tagits fram.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 april 2017 § 154. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 25 augusti 2016 § 88 och med verkan  

från och med den 1 maj 2017 anta nytt underskriftsbemyndigande för 

socialnämnden 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 socialnämnden anmäla delegation i fattade 

beslut.  

 

 
______ 

Exp till:  Reglementspärmen 

  Samtliga berörda 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-04-27 15 (16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 48 

 

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. 

 

Socialnämnden beslutade den 30 mars 2017 § 32 att återremittera ärendet. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 april 2017 § 155. 

 

Håkan Freijd (M), Sari Svanström (C) och Tommy Emterby (KD) yrkar avslag 

på arbetsutskottets förslag. 

 

Sedan propositionsordningen godkänt beslutar socialnämnden med bifall till 

arbetsutskottets förslag och avslag till Håkan Freijd (M), Sari Svanström (C) och 

Tommy Emterbys (KD) yrkande.  

 

Socialnämnden beslutar således 

 

att med upphävande av sitt beslut den 20 januari 2011 § 7 anta nya arbetsformer 

enligt en till ärendet hörande bilaga för socialnämndens samverkansgrupper, 

samt  

 

att en kortare redovisning från samverkansgrupperna ska tas med som en åter-

kommande punkt på nämndens föredragningslista. 

 

Håkan Freijd (M), Sari Svanström (C) och Tommy Emterby (KD) reserverar sig 

mot beslutet enligt i enlighet med bilaga 1 § 48/2017. 

 

 

 
______ 

Exp till:  Reglementspärmen 

                             Socialnämndens ledamöter och ersättare 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-04-27 16 (16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SN § 49 

 

Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut  

 

Följande anmälningar noteras: 

  

 Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-04-27. 

 Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-04-27. 

 Arbetsutskottets protokoll daterad 2017-04-18. 

 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 


