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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2016-03-31 1 (11) 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 8.15-11.20 
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)  
 Charlotte Steiner (V)   
 Isabella Piva (M)   
 Sari Svanström (C)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Greger Lundell (SD)  
 
Övriga deltagande Ersättare: Birgitta Westman (S), Niklas Norling (S), Harriet Berggren (S), Eli-

sabeth Erngren (V), Hans Strandlund (M) och Barbara Kabacinski Hallström 

(L) samt sekreterare Patrik Skanser, socialchef Lillemor Quist, områdeschef Jari 

Heikkinen ej §§ 32-33, områdeschef Anna Sundin ej § 32, områdeschef Monika 

Selin ej § 33, områdeschef Marie Lindblom ej §§ 32-33, MAS Riitta Männikkö 

§§ 30-32 och MAR Katarina Söderlund § 29. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Lars Jonsson (S) 

 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 4 april 2016 klockan 12.50. 

 Underskrifter  Paragrafer 29-38 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Patrik Skanser 
  

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

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Lars Jonsson (S) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 29-38 
  

Sammanträdesdatum 2016-03-31 
  

Anslaget uppsättes 2016-04-04 Anslaget nedtages 2016-04-26 
 

      

Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 

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

Patrik Skanser  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 29 

 

Information om fallincidenter och utbyte av vårdsängar 2015   Dnr 23/16 

 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Katarina Söderlund informerar om 

fallincidenter och arbetet med utbytet av vårdsängar för år 2015. 

 
_______ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 30 

 

Redovisning av patientsäkerhetsberättelse för äldreomsorgen 2015  

Dnr 61/16 

 

Områdeschef Monika Selin och MAS Riitta Männikkö informerar om patientsä-

kerhetsberättelsen för äldreomsorgen för år 2015. 

 
_______ 
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SN § 31 

 

Redovisning av patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2015   Dnr 62/16 

 

Områdeschef Marie Lindblom och MAS Riitta Männikkö informerar om patient-

säkerhetsberättelsen för vårdgivare för år 2015. 

 
_______ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 32 

 

Anmälan enligt Lex Maria avseende handhavande av XXXXXXX inom 

Hemsjukvården   Dnr 49/16 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har sammanställt en utredning enligt 

Lex Maria den 11 februari 2016 gällande handhavande av XXXXXXX under ja-

nuari 2016 inom Hemsjukvården.  

 

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

redningen för planerade åtgärder.  

 

MAS föreslår i utredningen att en anmälan enligt Lex Maria lämnas till Inspek-

tionen för vård och omsorg (IVO). 

 

Nämnden förväntas ta ställning till anmälan enligt Lex Maria. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 mars 2016 § 151. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att en anmälan enligt Lex Maria lämnas till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) avseende handhavande av XXXXXXX inom Hemsjukvården under 

januari 2016. 

 

 

 
_______ 

Exp till:  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

  Enhetschef Hemsjukvården 

  Äldreomsorgschefen 

  MAS 
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SN § 33 

 

Ansökan hos tingsrätten om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 § 

föräldrabalken (FB) 

 

Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighets- 

och sekretesslagen.  
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SN § 34 

 

Betänkandet Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, om-

sorg och forskning (SOU 2015:80) – för yttrande   Dnr 77/16  

 

Socialdepartementet har översänt betänkandet Stöd och hjälp till vuxna vid ställ-

ningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80) till Hallstaham-

mars kommun för yttrande senast den 31 mars 2016. 

 

Betänkandet innehåller förslag som syftar till en enkel och ändamålsenlig regle-

ring avseende vuxna som, p.g.a. att de helt eller delvis inte kan fatta egna beslut, 

saknar möjlighet att fullt ut vara delaktiga eller på annat sätt utöva sitt självbe-

stämmande i situationer då detta förutsätts inom hälso- och sjukvård, tandvård 

eller forskning. 

 

Socialförvaltningen anför i skrivelse den 22 februari 2016 bland annat att soc-

ialnämnden ser positivt på förslaget till ny lag med syfte att klargöra och stärka 

ställningen för personer som inte har förmåga att själva ta ställning i frågor som 

gäller deras hälso- och sjukvård (inklusive tandvård) och omsorg i olika situa-

tioner.  

 

Lagförslaget bedöms vara i linje med samhällets ansvar för att värna rättvisa och 

jämlikhet för de svagaste. Vi anser att dessa personers behov av beslutsstöd, i 

varierande omfattning beroende på verksamhet, hanteras redan idag men utan 

insyn och tydlighet och det vilar inte alltid på samhällets värdegrunder. I de fall 

där god man utses finns det idag en hantering och ett lagstöd som till stora delar, 

men ej fullt ut överensstämmer med det nya lagförslaget och grunden för detta. 

 

Vidare framför socialförvaltningen i skrivelsen sina synpunkter avseende punk-

terna 13.5.4 och 15.2 i betänkandet samt 33 § i lagförslaget.   

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 mars 2016 § 152. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att avge yttrande över betänkandet Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstagan-

den till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80) enligt en till ärendet hörande 

bilaga. 

 

 

 
_______ 

Exp till:  Socialdepartementet 

  Socialchefen 
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SN § 35 

 

Överenskommelse med Landstinget Västmanland om samverkan kring per-

soner med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroende-

framkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel – för godkännande   

Dnr 71/16 

 

Landstinget Västmanland har den 26 februari 2016 inkommit till socialnämnden, 

Hallstahammars kommun, med ett förslag till överenskommelse om samverkan 

kring personer med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroen-

deframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Giltighetstiden för öve-

renskommelsen är fr o m 1 januari 2016 t o m 31 mars 2018. 

 

Förvaltningen anför i skrivelse den 17 mars 2016 bl.a. följande: ”Sedan juli 2013 

är landstinget och kommunen, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och So-

cialtjänstlagen (SoL), skyldiga att ha överenskommelser om sitt samarbete när 

det gäller personer med missbruks- eller beroendeproblematik.  

 

Denna överenskommelse om samverkan avser att uttrycka parternas gemen-

samma mål och viljeinriktning, uppfylla lagstiftningens krav och medverka till 

att förtroendevalda och andra beslutsfattare kan skapa långsiktiga strukturer för 

samverkan, samarbete och ansvarsfördelning. 

 

Syftet med överenskommelsen är att personer med missbruk- eller beroendepro-

blematik ska få en jämlik och säker vård samt omsorg med kontinuitet och de-

laktighet.” 

 

Avslutningsvis föreslås socialnämnden besluta att godkänna överenskommelsen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 mars 2016 § 153. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk el-

ler beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkeme-

del eller dopningsmedel. 

 

 

 
_______ 

Exp till:  Landstinget Västmanland 

  Socialchefen 

  IFO-chefen 
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SN § 36 

 

Minskande av tillgången till och andvändandet av tobak bland unga m m  

Dnr 83/16 

 

Isabella Piva (M) väcker vid sammanträdet ärende om minskande av tillgången 

till och andvändandet av tobak bland unga m m enligt följande: 

”Vi nås av oroande signaler om att tobaksanvändningen ökar i våra skolor. 12-, 

13-åringar som regelbundet använder tobak. Både under skoldagen och på, eller i 

nära anslutning till, kommunens skolor. Ett ökat ansvar föreligger inte minst 

gällande att strypa tillgängligheten för olaglig tobaks- och folköls försäljning till 

underåriga. Unga tonåringar som dagligen använder tobak i och utanför våra 

skolor är en oroande utveckling, särskilt då detta många gånger är en inkörsport 

till tyngre droger och alkohol. Enligt folkhälsomyndigheten röker så många som 

17-23% av ungdomarna i årskurs nio dagligen, där nästan lika många använder 

snus. 75-90% uppgav i samma undersökning att de önskade sluta. Skolan ska 

redan i dag vara helt drogfri och en tobakspolicy finns för kommunens anställda, 

men det räcker inte. Ett ökat ansvar bör tas för våra unga. Att förebygga är allt. 

Gemensamma krafttag behöver tas mot detta och tillgängligheten måste minska, 

både vad gäller att få tag på produkterna som att bruka dem. Att ungdomar får 

tag i tobak och alkohol har skett i alla tider, men detta är inget vi skall borsta bort 

och se som en naturlig del i ungdomens vardag, vi ska ha nolltolerans mot detta. 

Redan nu under våren vill vi se en kraftig minskning av cigarett- och snusan-

vändning i och kring skolan. Vi vill gärna se att 2016 blir det tobaksfria året. 

 

Därför yrkar vi  

Att öka tillsynen av tobaks- och alkoholförsäljare under en period för att stävja 

försäljning till underåriga. 

Att kartlägga problematiken ur Socialnämndens perspektiv samt ta fram och im-

plementera lämpliga aktiviteter utifrån kartläggningen 

Att öka samarbetet med BUN för att minska tobaksanvändning i skolan.” 

 
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet tio minuter.  

 

Sammanträdet återupptas.  

 

Mariette Sjölund (S) yrkar att ärendet vidaresänds för beredning 

 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Mariette Sjölunds (S) yrkande 

 

att ärendet vidaresänds för beredning.  

 
_______ 

Exp till:  Socialchefen 
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SN § 37 

 

Information från förvaltningen/förvaltningschefen   Dnr 23/16 

 

 Områdeschef för äldreomsorgen Monika Selin informerar om riktlinjer 

för parboende på äldreboenden. 

 Vidare informerar Monika Selin tillsammas med områdeschef för Arbete 

och Utbildning Jari Heikkinen om öppna jämförelser inom äldreomsor-

gen. 

 Vidare informerar Monika Selin tillsammans med socialchef Lillemor 

Quist om hemtjänsten. 

 Områdeschef för LSS/Bemanning/Socialpsykiatri Marie Lindblom 

informerar om invigning av den dagliga verksamheten Drivknuten den 20 

april 2016. 

 Områdeschef för Arbete och Utbildning Jari Heikkinen informerar om 

SFI-verksamheten. 

 Vidare informerar Jari Heikkinen om det nya äldreboendet, Äppelparken. 

 Vidare informerar Jari Heikkinen om Jobbcenter. 

 Områdeschef för IFO Anna Sundin informerar om bemanningen på IFO. 

 Socialchef Lillemor Quist informerar om rekrytering och personalföränd-

ringar inom socialförvaltningen. 

 Vidare informerar om Lillemor Quist om en ny anvisningsmodell för en-

samkommande barn från och med den 1 april 2016. 

 Vidare informerar Lillemor Quist om den nya bosättningslagen (2016:38) 

som träder i kraft den 1 mars 2016. 
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SN § 38 

 

Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut  

 

Följande anmälningar noteras: 

  

 Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-03-31. 

 Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-03-31. 

 Arbetsutskottets protokoll daterade 2016-03-01 samt 2016-03-22. 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

  

 


