
 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2016-01-28 1 (13) 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 8.15-11.45 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande  
 Ingvor Regnemer (S)  
 Birgitta Westman (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Lars Jonsson (S)  
 Charlott Ristikartano (MP)  
 Charlotte Steiner (V)   
 Barbara Kabacinski Hallström (L)   
 Sari Svanström (C)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Greger Lundell (SD)   
 
Övriga deltagande Ersättare: Niklas Norling (S), Harriet Berggren (S), David Lindberg (L) ej §§ 4-

12 och Gary Slater (SD) samt sekreterare Patrik Skanser, socialchef Lillemor 

Quist, områdeschef IFO Anna Sundin, områdeschef LSS Marie Lindblom, om-

rådeschef Jari Heikkinen, enhetschef Lotta Linde § 2, behandlare Denise Jans-

son-Leppänen § 2, behandlare Lisa Lindh § 2, MAS Riitta Männikkö § 3, alko-

holhandläggare Åsa Nilsson § 4, samordnare Eva Tejnung § 5, HR-konsult Da-

vid Salomonsson § 9 och kvalitetsstrateg Anna Svenberg § 9. 

 
Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Birgitta Westman (S) 

 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 1 februari 2016 klockan 16.00. 

 Underskrifter  Paragrafer 1-12 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Patrik Skanser 
  

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

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Birgitta Westman (S) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 1-12 
  

Sammanträdesdatum 2016-01-28 
  

Anslaget uppsättes 2016-02-02 Anslaget nedtages 2016-02-24 
 

      

Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 

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

Patrik Skanser  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 1 

 

Riktlinjer om svarstid för politiker   Dnr 224/15 

 

Sari Svanström (C) väckte vid sammanträdet den 10 december 2015 § 122 

ärende gällande riktlinjer om svarstid för mail inkomna till politiker. 

 

Mariette Sjölund (S) yrkar att ärendet avslås. 

 

Sari Svanström (C) yrkar att ärendet bifalls. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till 

Mariette Sjölunds (S) yrkande och med avslag till Sari Svanströms (C) yrkande. 

 

Socialnämnden beslutar således 

 

att avslå ärende gällande riktlinjer om svarstid för politiker. 

 

Sari Svanström (C) och Tommy Emterby (KD) reserverar sig mot beslutet. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Sari Svanström (C) 
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Sammanträdesdatum Sida 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 2 

 

Information om beroende- och missbruksmottagningen   Dnr 23/16 

 

Enhetschef Lotta Linde informerar tillsammans med behandlarna Denise Jans-

son-Leppänen och Lisa Lindh om beroende- och missbruksmottagningens 

(BMM) verksamhet. Verksamheten är uppdelad i två delar. En del avser Moti-

vationssatsningen och en del missbruksbehandling. BMM arbetar även med an-

hörigstöd och samverkar med flera instanser, exempelvis polisen och kyrkan. 

 
_______ 
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SN § 3 

 

Lex Maria-utredning gällande benlindning, Hemsjukvården   Dnr 212/15 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har sammanställt en utredning enligt 

Lex Maria den 24 november 2015 med anledning av lindning av patients ben un-

der september 2015 inom Hemsjukvården.  

 

I utredningen framgår MAS bedömning av ärendet. Vidare redogör MAS i ut-

redningen för planerade åtgärder.  

 

MAS föreslår i utredningen att ärendet kan hanteras inom den lokala synpunkts- 

och avvikelsehanteringssystemet som finns i Hallstahammars kommun. 

 

Nämnden förväntas ta ställning till anmälan enligt Lex Maria. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 januari 2016 § 30. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att inte göra en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

avseende lindning av patients ben under september 2015 inom Hemsjukvården. 

 

 

 
_______ 

Exp till: MAS 
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SN § 4 

 

Ändring av avgiftstaxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 

samt tillsyn enligt tobakslagen   Dnr 4/16 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2011 § 183 att fastställa ny av-

giftstaxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt 

tobakslagen. 

 

Alkoholhandläggaren anför i skrivelse den 8 januari 2016 bland annat att den 

rörliga delen av tillsynsavgifter i kommunen har legat på samma procentsats i 

flera år. Därför föreslås en korrigering av detta så att avgiftsberäkningen blir mer 

likvärdig övriga kommuner i länet.  

 

Ett förslag till ny avgiftstaxa har nu tagits fram, där procentsatserna av prisbas-

beloppet ändrats gällande rörlig avgift för stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten och baseras på föregående års inrapporterade försäljning av alkohol. 

Vidare föreslås ett tillägg i taxan avseende en påminnelseavgift vid utebliven re-

staurangrapport med 2,5 % av prisbasbeloppet samt en ansökningsavgift för ser-

veringstillstånd vilket är till för den som har stadigvarande serveringstillstånd 

och som vill ansöka om tillfällig ändring, exempelvis utökad serveringstid en 

helgdag. Denna avgift föreslås vara 2,5 % av prisbasbeloppet eftersom det inte 

krävs samma handläggningstid.  

 

Uppräkning av avgifterna har, utifrån den av kommunfullmäktige fastställda 

taxan, gjorts årligen och föreslås även fortsättningsvis årligen justeras i förhål-

lande till förändring av gällande prisbasbelopp, avrundat upp till jämna 25-tal 

kronor. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 januari 2016 § 27. 

  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att med upphävande av sitt beslut den 31 oktober 2011 § 183 fastställa ny avgift-

staxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt to-

bakslagen enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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SN § 5 

 

Uppföljning av internkontrollplan för socialnämnden 2015   Dnr 41/15 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009 § 141 bl a att anta Hall-

stahammars kommuns reglemente för intern kontroll och uppmana nämnderna 

att fr o m 2010 årligen upprätta internkontrollplan. 

 

Syfte med reglementet för intern kontroll är att säkerställa att styrelser och 

nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll d v s de ska med rimlig 

grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 

 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig, finansiell rapportering och information om verksamheterna 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m.  

 

Socialnämnden beslutade den 20 februari 2015 § 17 att anta internkontrollplan 

för socialnämnden för år 2015.  

 

Förvaltningen redogör i skrivelse den 12 januari 2016 för de vidtagna åtgärderna. 

Skrivelsen behandlar dels uppföljning av de kommunövergripande internkon-

trollobjekten; inrapportering i PS Självservice, avtalstrohet  
ersättningar från Migrationsverket samt avslut efter avslutade anställning, dels 

uppföljning av de nämndspecifika kontrollobjekten; registerkontroll, försörj-

ningsstöd samt delegering från sjuksköterska till baspersonaledning. 

   

I separat skrivelse den 2 december 2015 redogör förvaltningen för uppföljning av 

internkontroll 2015 avseende försörjningsstöd. Granskningen syftar till att kon-

trollera att det finns interna rutiner och att kontrollerna fungerar vid utbetalning. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 januari 2016 § 29. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att notera förvaltningens redogörelser avseende uppföljning av socialnämndens 

internkontrollplan 2015 som en anmälan. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Socialchefen 

 Samordnare, IFO 

 Områdeschef för Arbetsmarknad och Utbildning 
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SN § 6 

 

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

hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 4 år 2015 Dnr 

86/15   

 

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 12 januari 2016 sammanställt en redo-

visning för kvartal 4 år 2015. Rapporten visar att det vid denna tidpunkt inte 

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

 
Redovisningen har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 januari 2016 § 31. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

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

stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 4 år 2015 som en anmälan, 

samt  

 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

 Revisorerna 
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SN § 7 

 

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

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

(2001:453) kvartal 4 år 2015   Dnr 87/15 

 

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 den 12 januari 2016 sammanställt en redo-

visning av kvartal 4 år 2015. Rapporten visar att det fanns tre 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. 

 
Redovisningen har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 januari 2016 § 32. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

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

altjänstlag (2001:453), kvartal 4 år 2015 som en anmälan, samt  

 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

 Revisorerna 
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SN § 8 

 

Detaljplan för del av Hallstahammar Nirvana 9 - för yttrande    Dnr 223/15 

 

Tekniska nämnden har den 14 december 2015 översänt förslag till detaljplan för 

del av Hallstahammar, Nirvana 9 till bland annat socialnämnden för yttrande. 

Syftet är att pröva fastighetens lämplighet för kontor- och bostadsändamål med 

tillhörande parkeringsgarage. På fastigheten Nirvana 9 ligger en större byggnad 

som är planlagd för industri- och kontorsverksamhet.   

 

Socialnämnden ges möjlighet under samrådstiden att senast den 1 februari 2016 

lämna synpunkter på planförslaget. 

 

Socialchefen anför i skrivelse den 8 januari 2016 bland annat att: ”Socialnämn-

den ställer sig positiv till den föreslagna detaljplanen då fastigheten kommer att 

inrymma bostäder och kontor. I första hand har Socialnämnden ett stort intresse 

av att fler bostäder byggs i kommunen. I kommunen råder idag stor bostadsbrist, 

vilket Socialnämnden känner av och har en stor utmaning att möta. Kommunin-

vånare som av olika skäl inte kan på egen hand få ett hyreskontrakt vänder sig till 

socialförvaltningen och ber om stöd. I nuläget kan inte Socialförvaltningen bistå 

med detta och det blir fler och fler som inte har ett eget boende. De stora flyk-

tingströmmar som just nu kommer till Sverige gör att alla kommuner måste ta ett 

ansvar för att de som har fått uppehållstillstånd kommer ut i kommunerna och får 

en bostad. Många ungdomar, boende i kommunen, har en önskan om att få en 

egen bostad, men det finns inga bostäder att få och då blir man ofrivilligt kvar-

boende hos sina föräldrar, eller andra vuxna. Det finns äldre personer som idag 

bor i en villa, som innebär en del arbete, och som önskar sig en lägenhet eller ett 

boende på markplan. Om det fanns fler lediga bostäder i kommunen så skulle de 

äldre kunna flytta till ett lämpligt boende och de barnfamiljer som har en önskan 

om att köpa en villa i Hallstahammar ges en möjlighet att göra det.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 januari 2016 § 33. 

 

Socialnämnden beslutar 
 

att som sitt yttrande över detaljplan för del av Hallstahammar, Nirvana 9, över-

lämna socialchefens skrivelse den 8 januari 2016. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Tekniska nämnden 
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SN § 9 

 

Information från förvaltningen/förvaltningschefen   Dnr 23/16 

 

 HR-konsult David Salomonsson informerar om arbetsmiljöenkäten för 

socialförvaltningen i Hallstahammars kommun. 

 

Socialchefen informerar om  

 

 Mottagande av personer med permanent uppehållstillstånd 

 Regional överenskommelse gällande samverkan kring mottagande av en-

samkommande barn 

 Äldreombuden 

 Genomlysning och omorganisation av hemtjänsten 

 Omsättning av personal inom socialförvaltningen 

 Lokal för daglig verksamhet för socialpsykiatrin 
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SN § 10 

 

Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut  

 

Följande anmälningar noteras: 

  

 Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-01-28, 

varvid vårdtyngdsmätning inom äldreomsorgen bilagts särskilt. 

 Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-01-28. 

 Arbetsutskottets protokoll daterade 2015-12-15, 2016-01-05 samt 2016-01-19. 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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SN § 11 

 

Information från samverkansgrupperna   Dnr 23/16 

 

 Samverkansgruppen för Individ- och familjeomsorgen rapporterar från 

sitt besök på IFO. 
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SN § 12 

 

Information om integrationsåtgärder och sysselsättning för ensamkom-

mande barn    Dnr 30/16 

 

Barbara Kabacinski-Hallström (L), Sari Svanström (C) och Tommy Emterby 

(KD) väcker vid sammanträdet ärende enligt följande: 

 

”Med anledning av att många människor sökt sig till Sverige och Hallstahammar 

från krig och förföljelse har situationen på asylboenden, HVB-hem samt på all-

männa platser resulterat i frustration och negativa händelser. Långa asyltider och 

sysslolöshet för individen. 

 

Alliansen i Hallstahammar önskar få information om situationen i kommunen; 

1 vilka åtgärder som vidtagits för att snabba på integration genom att få ensam-

kommande flyktingbarn in i meningsfull sysselsättning under asyltiden. 

2 Vilka initiativ som tas för dialog kring kulturkrockarna runt deras nya vardag i 

Sverige mot deras tidigare liv.” 

 

På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet två minuter. 

 

Sammanträdet återupptas. 

 

Mariette Sjölund (S) yrkar att svar presenteras vid nästa sammanträde. 

 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Mariette Sjölunds (S) yrkande 

 

att svar presenteras vid nästa sammanträde. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Socialchefen 

 

 


