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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-12-14 1 (10) 
Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.15-16.20 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande 

Birgitta Westman (S) 

 

 Ingvor Regnemer (S)  
 Rolf Korsbäck (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Harriet Berggren (S)  
 Christer Hansson (V) 

Elisabeth Erngren (V), §§ 123-127 och §§ 129-130 

 

 Charlott Ristikartano (MP), §§ 122 och 128   
 Håkan Freijd (M)  
 Tommy Emterby (KD) 

Sari Svanström (C), ej § 127 

 

 Barbara Kabacinski Hallström (L), § 127  
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: Maria Blomberg (L), Barbara Kabacinski Hallström (L) ej § 127, 

Anna-Karin Folkesson (S), Karin Enedahl (S), Elisabeth Erngren (V) ej §§ 122 

och 128, Niklas Norling (S), samt nämndsekreterare Staffan Andersson, 

förvaltningschef Lillemor Quist, områdeschef Marie Lindblom §§ 122-123, 

områdeschef Anna Sundin §§ 122-123, områdeschef Monika Selin §§ 122-123, 

områdeschef Hanna Wannberg §§ 122-123, controller Ann-Sofie Eriksson §§ 

122-123, övriga deltagare se §§ 122-123 
Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Rolf Korsbäck (S) 

 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 19 december klockan 13.00 

 Underskrifter  Paragrafer 122-130 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Staffan Andersson 
  

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

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Rolf Korsbäck (S) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 122-130 
  

Sammanträdesdatum 2017-12-14 
  

Anslaget uppsättes 2017-12-19 

 

Anslaget nedtages 2018-01-11 
 

§ 128 uppsatt 17-12-14                          § 128 nedtas 17-01-05  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 

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

Staffan Andersson  
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SN § 122 

 

Informationsärenden  Dnr 32/17 

 

- Äldreombuden XX och XX rapporterar om verksamheten under året. 

 

- Områdeschef Monika Selin informerar om verksamheten på 

Äppelparkens äldreboende. 

 

- Controller Ann-Sofie Eriksson informerar om att prognosen för budgeten 

har reviderats. 

 

- Områdeschef Mari Lindblom informerar om grundbemanningen inom 

LSS och tackar för tiden som områdeschef LSS. Ny områdeschef för LSS 

blir XX som tillträder den 1 mars 2018. 

 

- Förvaltningschef Lillemor Quist informerar om ny lag gällande 

synpunkter på hälso- och sjukvård, 

 

om projektet seniorglädje, 

 

om att det har tillsatts en arbetsgrupp för ombyggnationen av Ädelstenen. 

 

- Ingvor Regnemer (S) och Håkan Freid (M) rapporterar från 

verksamhetsbesök på Jobbcenter.  
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SN § 123 

 

Föredragning/besvarande av frågor 
 

§§ 126 och 128 – alkoholhandläggare Åsa Nilsson 

§ 127 – områdeschef Marie Lindblom  

§§ 124-125 – förvaltningschef Anna Sundin 
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SN § 124 

 

Avskrivningar av skulder för hyra och placerade barn    Dnr 284/17 

 

Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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SN § 125 

 

Yttrande till revisorerna angående placering i HVB-hem Dnr 240/17 

 

På uppdrag av Hallstahammars förtroendevalda revisorer har revisionsföretaget 

PWC granskat om socialnämnden har en tillräcklig intern kontroll för att 

säkerställa att styrning, uppföljning, planering och placeringar gällande HVB-

hem sker enligt gällande lagstiftning och i övrigt på ett ändamålsenligt sätt.  

 

I skrivelse från revisorerna daterad den 19 oktober 2017 anförs bland annat att 

revisorernas sammanfattande bedömning är att socialnämndens interna kontroll 

”till viss del är tillräcklig”.  

 

I skrivelsen framhålls fem förbättringsområden, bland annat att arbetet med och 

upprättande av genomförandeplaner kan förbättras för att säkerställa att den 

enskilde individen får den vård och behandling som denne är berättigad till. 

 

Revisorerna önskar ett yttrande från socialnämnden senast den 10 januari 2018.  

 

Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande daterat den 5 december 

2017. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 171205 § 425. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att som sitt yttrande till revisorerna överlämna förvaltningens skrivelse daterad 

den 5 december 2017. 

 
 

______ 

Exp till:  Revisorerna 

  Kommunstyrelsen 

  Områdeschef IFO 
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SN § 126 

 

Delegationsordning för socialnämnden – revidering december 2017    

Dnr 285/17 

 

Den 27 november § 132 antog kommunfullmäktige ett nytt reglemente för 

socialnämnden. Under § 2 i reglementet finns en ny punkt 8 – att svara för 

efterlevnad av lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 

 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut behöver en punkt läggas till i 

socialnämndens delegationsordning: 

 

9.9.27, beslut om administrativa åtgärder enligt lagen om elektroniska cigaretter 

och påfyllnadsbehållare. Delegat: alkoholhandläggare. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 171214 § 426. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 28 september 2017 § 95 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 § 127 

 

Anmälan enligt Lex Sarah gällande personlig assistans   Dnr 289/17 

 

Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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SN § 128  

 

Återkallelse av serveringstillstånd   Dnr 147/17 

 

Ärendet reovisas inte med hänvsning till sekretess. 
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§ 129 

 

Fyllnadsval till socialnämndens arbetsutskott   Dnr 6/15 

 

Den 27 november 2017 § 139 beslutade kommunfullmäktige att entlediga 

Isabella Piva Hultström (M) från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. 

 

Isabella Piva Hultström (M) var ledamot i socialnämndens arbetsutskott och 

nämnden behöver välja en ny ledamot till arbetsutskottet. 

 

Socialnämnden beslutar  

 

att som ledamot i socialnämndens arbetsutskott efter Isabella Piva Hultström (M) 

t o m den 31 december 2018 utse Håkan Freijd (M).  

 
______ 

Exp till:  Håkan Freijd 

  Nämndkanlsiet  
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SN § 130 

 

Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut samt synpunkter  

 

Följande anmälningar noteras: 

  

 Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-12-14. 

 Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-12-14. 

 Arbetsutskottets protokoll daterade 2017-11-28, 2017-12-05, 2017-12-14 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 


