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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-09-28 1 (11) 

Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.15-16.10 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande § 90 och §§ 92-99  
 Ingvor Regnemer (S)  
 Rolf Korsbäck (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Lars Jonsson (S)  
 Andreas Almquist (MP)  
 Christer Hansson (V), ordförande § 91  
 Isabella Piva Hultström (M)  
 Sari Svanström (C)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Niklas Norling (S)  
 Birgitta Westman (S), § 91  
 Övriga deltagande Ersättare: Anna-Karin Folkesson (S), Elisabeth Erngren (V), Harriet Berggren 

(S), Håkan Freijd (M), samt nämndsekreterare Staffan Andersson, socialchef 

Lillemor Quist, biträdande socialchef Jari Heikkinen §§ 90-91, områdeschef 

Hanna Wannberg §§ 90-91, områdeschef Monika Selin § 91, områdeschef 

Marie Lindblom § 91, områdeschef Anna Sundin §§ 90-91, controller Natasha 

Arborelius § 91, controller Ann-Sofie Eriksson §§ 90-91, ytterligare deltagare 

se § 90 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Isabella Piva Hultström (M) 

 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 29 september klockan 16.00. 

 Underskrifter  Paragrafer 90-99 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Staffan Andersson 
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Mariette Sjölund (S) § 90 och §§ 92-99             Christer Hansson (V) § 91   

     

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Isabella Piva Hultström (M) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 90-99 
  

Sammanträdesdatum 2017-09-28 
  

Anslaget uppsättes 2017-09-29 Anslaget nedtages 2017-10-21 
 

 
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 

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

Staffan Andersson  
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SN § 90 

 

Informationsärenden  Dnr 32/17 

 

- Enhetschef Arman Elezovic, arbetskonsulent Malin Wahlbom, 

ungdomskonsulent Malin Westerdahl och ungdomsassistent Hanna 

Boström informerade om Ungcentrum. 

 

- Enhetschef Charlotta Wrangskog, boendestödjare Therese Hedberg och 

boendestödjare Susanne Claesson informerade om Gula Villan. 

 

- Förvaltningschef Lillemor Quist informerade bland annat om tidig 

hemgång inom hemtjänsten,  

 

om avgifter på äldreboendenas restauranger och på korttidsplatser,  

 

om respons på invigningen av Äppelparkens äldreboende,  

 

om pågående diskussioner i ordförandegruppen gällande 

ensamkommande flyktingbarn som fyller 18 år och inte har 

uppehållstillstånd.   

 

- Områdeschef Hanna Wannberg informerade om samordningsteamets 

projektansökan till Norra Västmanlands samordningsförbund. 
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SN § 91  

 

Föredragning/besvarande av frågor 
 

§ 92 – områdeschef Marie Lindblom 

§ 93 - förvaltningschef Lillemor Quist, biträdande förvaltningschef Jari 

Heikkinen, områdeschef Marie Lindblom, områdeschef Hanna Wannberg, 

områdeschef Monika Selin, områdeschef Anna Sundin, controller Natasha 

Arborelius, controller Ann-Sofie Eriksson 

§§ 94-68 – områdeschef Monika Selin 

§§ 69-79  –  förvaltningschef Lillemor Quist 
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SN § 92 

 

Bistånd enligt SoL i form av hemtjänst 
 

Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretesslagen. 
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SN § 93 

 

Resultatprognos per augusti 2017 och handlingsplan för socialnämnden   
Dnr 151/17 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 § 77 bland annat 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. 

 

Socialförvaltningen har tagit fram en resultatprognos per augusti 2017 för 

socialnämnden. Vid årets slut prognostiseras ett underskott med - 4 345 tkr vilket 

kan jämförs med 2016 års bokslut som gav ett underskott med - 14 127 tkr.  

 

Vidare beslutade kommunfullmäktige den 15 juni 2015 § 77 att nämnderna vid 

avvikelse i verksamheternas innehåll eller resultat ska underrätta 

kommunstyrelsen skyndsamt och upprätta en handlingsplan över hur 

budgetbalansen ska nås. Sådana handlingsplaner har antagits av socialnämnden 

hösten 2015 och hösten 2016.  

 

Den 19 juni 2017 § 85 beslutade kommunfullmäktige att nämnderna senast i 

samband med delårsrapporten per augusti inkommer till kommunstyrelsen med 

uppföljning av sina handlingsplaner jämte nya åtgärdspunkter för att kortsiktigt 

bromsa den negativa ekonomiska utvecklingen och på längre sikt få bättre balans 

mellan verksamhetens behov och tillgänglig totalekonomi.   

 

Ett förslag till handlingsplan utifrån socialnämndens resultatprognos per augusti 

2017 har upprättats av socialförvaltningen. Bland annat anförs att balans inte är 

uppnådd och att ytterligare insatser om 10 miljoner kronor planeras med sikte på 

att vara verkställda den 31 december 2018 och därmed kunna få full effekt från 

och med år 2019.    

 

Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 19 september 2017 § 343. 

  

Socialnämnden beslutar  

 

att godkänna socialnämndens resultatprognos per augusti 2017 och överlämna 

den till kommunstyrelsen, samt 

 

att med upphävande av sitt beslut den 13 oktober 2016 § 118 godkänna 

socialnämndens nya handlingsplan med anledning av resultatprognos per augusti 

2017 och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 

______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

  Förvaltningschef 

  Controller 
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SN § 94 

 

Förmånsportal för kostnadsneutrala förmåner    Dnr 219/17 

 

Kommunstyrelsen har den 4 september 2017 överlämnat en remiss till bland 

annat socialnämnden om införande av förmånsportal för kostnadsneutrala 

förmåner.  

 

I tjänsteskrivelse från socialförvaltningen den 13 september anförs bland annat 

att: ”Allt fler kommuner, landsting och regioner ger sina anställda förmåner via 

en förmånsportal. Förmånsportalen kontaktar i sin tur olika företag och erbjuder 

ett samarbete som sedan alla de anställda kan dra nytta av. Det kan handla om i 

princip vilka erbjudanden som helst, från gymkort, förmånsbil, 

gruppförsäkringar, terminalglasögon, löneväxling och rabatt på 

konsumentprodukter – allt för att kommunen ska bli en mer attraktiv 

arbetsgivare.  

 

Kostnaden för kommunen som helhet för förmånsportalen är 480 000 kr/år. Detta 

motsvarar 400 kr/anställd. Enligt beräkningen som bygger på antalet anställda 

hade socialnämnden 603 medarbetare 31/12 2016. Detta innebär att 

Socialnämndens medfinansieringsbelopp för år ett skulle vara 603 x400= 241200 

kr.  

 

Socialnämnden redovisar för delår två på ett underskott om drygt 4 miljoner 

kronor. Men insatser för att ytterligare förbättra varumärket och öka 

attraktiviteten som arbetsgivare, torde detta vara väl investerade medel.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 19 september 2017 § 344. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att ställa sig bakom införandet av en förmånsportal för kostnadsneutrala  

förmåner för anställda i Hallstahammars kommun under förutsättning att  

socialnämnden tilldelas medel härför. 
 
______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

  Förvaltningschef 

  Controller  
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SN § 95 

 

Delegationsordning för socialnämnden – fr o m september 2017    

Dnr 222/17 

 

Socialnämnden fastställde den 30 mars 2017 § 33 ny delegationsordning för 

socialnämnden. Det har framkommit att delegationsordningen behöver ändras på 

flera punkter. 

 

Bakgrunden är att kommunstyrelsen den 28 augusti 2017 § 139 fastställde en ny 

delegationsordning avseende del 1, den allmänna delen. I den delen är punkterna 

2.8-2.15 nya. 2.8 avser beslut om granskningsutlåtande gällande kommunens 

detaljplaner, 2.9 avser E-förslag och punkterna 2.10-2.15 avser beslut om 

representation och gåva. 

 

Därutöver föreslås en ändring i del 2, den specifika delen, punkt 11.3 och 11.4. 

Förslaget är att beslut om bistånd form av hemtjänst över 25 timmar i veckan ska 

delegeras till arbetsutskottet. I tjänsteskrivelse den 17 augusti 2017 anförs bland 

annat att:  

 

”I Socialstyrelsens officiella statistik anses över 50 timmar i månaden vara 

omfattande hemtjänst. När man har 120 timmar hemtjänst i månaden beskrivs det 

i flera rapporter och av flera kommuner som ”extremfall” eller ”ytterfall”. Det är 

också där ungefär det går en gräns när det gäller kostnaderna. Behöver man så 

pass mycket hjälp av hemtjänsten blir det ofta dyrare för kommunen att ge den 

hjälpen i hemmet istället för att låta den gamla flytta in på ett äldreboende.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 19 september 2017 § 345. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 30 mars 2017 § 33 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 delegater 
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SN § 96 

 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS - kvartal 2 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 2 

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. 

 

Mariette Sjölund (S) yrkar att socialnämnden ska notera redovisningen av ej 

verkställda beslut enligt 9 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS), kvartal 2 år 2017 som en anmälan, samt att överlämna 

redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.  

 

Socialnämnden beslutar 

 

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

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2 år 2017 som en 

anmälan, samt  

 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

 
______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

  Revisorer 
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen för 

äldre-, handikapp-, individ- och familjeomsorg - kvartal 2 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 2 år 

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

SoL som ej verkställts inom äldreomsorgen och sju stycken inom individ- och 

familjeomsorgen. 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Mariette Sjölund (S) yrkar att socialnämnden ska notera redovisningen av ej 

verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag (2001:453), kvartal 2 

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

och kommunens revisorer. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

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

altjänstlag (2001:453), kvartal 2 år 2017 som en anmälan, samt  

 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

 
______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

  Revisorer 
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SN § 98 

 

Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut samt synpunkter  

 

Följande anmälningar noteras: 

  

 Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-09-28. 

 Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-09-28. 

 Arbetsutskottets protokoll daterad 2017-09-28. 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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SN § 99 

 

Datum för socialnämndens sammanträde i oktober 

 

Det har framkommit att socialnämndens sammanträde den 26 oktober 2017 

behöver flyttas eftersom kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017 

är tidigarelagt. 

 

Mariette Sjölund yrkar att socialnämndens sammanträde den 26 oktober 2017 

klockan 13.15 ska flyttas till den 25 oktober 2017 klockan 13.15. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att socialnämndens sammanträde den 26 oktober 2017 klockan 13.15 ska flyttas 

till den 25 oktober 2017 klockan 13.15. 

 


