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Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 8.15-10.50. 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande  
 Ingvor Regnemer (S)  
 Karin Enedahl (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Harriet Berggren (S)  
 Charlott Ristikartano (MP)  
 Charlotte Steiner (V)   
 Isabella Piva (M)   
 Barbara Kabacinski Hallström (L)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Birgitta Westman (S)  
 
Övriga deltagande Ersättare: Niklas Norling (S), Anna-Karin Folkesson (S), Elisabeth Erngren (V), 

Hans Strandlund (M) och Maria Blomberg (L) samt sekreterare Patrik Skanser, 

socialchef Lillemor Quist, områdeschef Anna Sundin ej §§ 87, enhetschef Tuula 

Friberg § 87, biträdande socialchef/kvalitetsstrateg Jari Heikkinen ej §§ 86-87, 

områdeschef Marie Lindblom ej §§ 86-87 och t.f. områdeschef Hanna Wann-

berg ej §§ 86-87. 

 

 

 
Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Tommy Emterby (KD) 

 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 30 augusti 2016 klockan 16.30. 

 Underskrifter  Paragrafer 86-100 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Patrik Skanser 
  

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

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Tommy Emterby (KD) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 86-100 
  

Sammanträdesdatum 2016-08-25 
  

Anslaget uppsättes 2016-08-31 Anslaget nedtages 2016-09-22 
 

       

Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 

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

Patrik Skanser  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 86 

 

Rapport om faderskapsärende som har pågått i mer än ett år 

 

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

och sekretesslagen.  
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SN § 87 

 

Utredning enligt Lex Sarah gällande händelse som inträffat på Lövåsens 

äldreboende   Dnr 151/16 

 

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

och sekretesslagen.  
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SN § 88 

 

Underskriftsbemyndigande för socialnämnden   Dnr 43/16 

 

I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-

ment 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 social-

nämnden den 25 februari 2016 § 24.  

 

Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till 

nytt underskriftbemyndigande för socialnämnden tagits fram.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 augusti 2016 § 397. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 25 februari 2016 § 24 och med verkan  

från och med den 1 september 2016 anta nytt underskriftsbemyndigande för so-

cialnämnden 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: Samtliga personer upptagna i förteckningen 

 Nämndkansliet 

 Reglementspärmen 
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SN § 89 

 

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

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

(2001:453) kvartal 2 år 2016   Dnr 91/16 

 

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 4 april 2016 sammanställt en redovis-

ning av kvartal 2 år 2016. Rapporten visar att det fanns två stycken gynnande be-

slut 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 16 augusti 2016 § 398. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

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

altjänstlag (2001:453), kvartal 2 år 2016 som en anmälan, samt  

 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

 Revisorerna 
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SN § 90 

 

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

hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 2 år 2016  
Dnr 90/16   

 

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-verksamheten har den 10 juni 2016 sammanställt en redo-

visning för kvartal 2 år 2016. Rapporten visar att det vid denna tidpunkt inte 

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

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 augusti 2016 § 399. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

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

stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 2 år 2016 som en anmälan, 

samt  

 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

 Revisorerna 
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 SN § 91 

 

Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer 

kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst – för yttrande   Dnr 147/16 

 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse har den 10 juni 2016 beslutat 

om rekommendation till landsting, regioner och kommuner om finansiering av 

nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och 

jämlik socialtjänst. SKL har den 29 juni 2016 inkommit till Hallstahammars 

kommun med skrivelser gällande fortsatt process, kostnad per kommun och 

kontaktpersoner i länen kring rekommendationen. Kommunstyrelsen har över-

sänt skrivelserna till socialnämnden för yttrande senast den 26 augusti 2016. 

 

I sin rekommendation anför SKL bland annat att 2016 är sista året med överen-

skommelsen om en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – det stöd som 

ges genom SKL till bl.a. uppbyggnaden av nationell samverkansgrupp för kun-

skapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) och utvecklingen av programråd till-

sammans med landsting och regioner upphör. Regeringen har, med stöd från 

SKL, valt att gå från riktade till mer generella statsbidrag. Kommunerna behöver 

därmed själva prioritera att finansiera en nationell stödfunktion för utvecklingen 

av en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Genom fortsatt kommunalt samarbete på 

nationell nivå skapas bättre förutsättningar för utvecklingen av kunskapsstyr-

ningen och en evidensbaserad praktik – i enlighet med kongressens inriktnings-

mål gällande utvecklingen av kunskapsstyrningen och en evidensbaserad praktik 

inom socialtjänsten. Under 2016 avslutas den statliga finansieringen av bl.a. ut-

vecklingen av de regionala samverkans- och stödstrukturerna, regionala ut-

vecklingsledare, utvecklingen av gemensamma programråd tillsammans med 

hälso- och sjukvården och utvecklingsstöd till NSK-S. För fortsatt utvecklings-

stöd behöver finansieringen säkras efter 2016. Detta arbete är en förutsättning för 

att kommunerna ska kunna föra dialog och samverka med hälso- och sjukvården 

och myndigheter kring kunskapsutveckling och kunskapsstyrning på nationell 

nivå. 

 

Förvaltningen föreslår i skrivelse den 8 augusti 2016 socialnämnden besluta att 

följa SKL:s rekommendationer och bidra med finansiering av nationell stöd-

funktion av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst med 5 500 kr/år un-

der åren 2017 och 2018. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 augusti 2016 § 402. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att som sitt yttrande till kommunstyrelsen uttala att följa Sveriges Kommuner 

och Landstings (SKL) rekommendationer och bidra med finansiering gällande 

nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och 

jämlik socialtjänst om 5 500 kronor per år under åren 2017 och 2018, varvid 

kostnaden härför ska rymmas inom socialnämndens budget. 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 
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SN § 92 

 

Ansökan om att få ingå i Västerås Vård- och omsorgscollege   Dnr 152/16 

 

Förvaltningen redogör för ärendet i skrivelse den 8 augusti 2016. Bland annat 

anförs att Vård- och omsorgscollege Kolbäcksådalen är ett samarbete mellan 

Hallstahammars kommun, Surahammars kommun samt Landstinget Västman-

land och Kommunal. Detta är en gemensam satsning för att kvalitetssäkra vård- 

och omsorgsprogrammet inom vuxenutbildningen. På det lokala planet finns en 

styrgrupp som har det övergripande ansvaret.  

 

Surahammar har aviserat sitt utträde ur det lokala samarbetet från och med år 

2017 i och med ny certifieringsperiod. Hallstahammars kommun är certifierad 

för perioden 2012-2016. Styrgruppen har med anledning av Surahammars utträde 

ställt frågan till Västerås om att ansöka om att få ingå i Västerås Vård och om-

sorgscollege istället.  

 

Avslutningsvis föreslås socialnämnden besluta att ansöka om att få ingå i Väs-

terås Vård- och omsorgscollege från och med den 1 januari 2017. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 augusti 2016 § 403. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att ansöka om att få ingå i Västerås Vård- och omsorgscollege från och med den 

1 januari 2017. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Socialchef 

 VKL 
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SN § 93 

 

Stadgar för Hallstahammars kommuns integrationsstipendium    

Dnr 153/16 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2016 § 108 att bifalla motion av 

Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Stieg Andersson (M), Håkan Freijd 

(M), Anders Randelius (M) och Bertil Bredin (M) gällande införande av ett in-

tegrationsstipendium. Vidare beslutade fullmäktige att: 

 

 uppdra till socialnämnden att införa ett integrationsstipendium, 

 medel tas ur flyktingfonden för tilldelning av integrationsstipendiet, samt 

 delegera till socialnämnden om upprättande av riktlinjer och rutiner för 

hur stipendiet ska hanteras. 

 

Förvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges beslut nu upprättat ett förslag till 

stadgar för Hallstahammars kommuns integrationsstipendium.  

 

I förslaget till stadgar anförs bland annat att stipendiets ändamål är att det ska 

uppmuntra insatser som främjar arbete för ökad integration. Stipendiet kan delas 

ut till organisationer, föreningar eller enskilda i Hallstahammars kommun och 

vara en sporre och symbol för framgångsrikt arbete för ökad integration i Hall-

stahammars kommun. Hallstahammars kommuns integrationsstipendium ska 

uppmärksamma personer, föreningar eller organisationer som utfört ett stort och 

betydelsefullt arbete som underlättar integration, främjar mångfald och motver-

kar segregation och utanförskap.  

 

Vidare föreslås att socialnämndens arbetsutskott ska utgöra stipendiekommitté 

och utse stipendiater.   

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 augusti 2016 § 404. 

 

Mariette Sjölund (S) yrkar som tillägg att delegera till arbetsutskottet att vid be-

hov besluta om mindre justeringar i stadgarna. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall Ma-

riette Sjölunds (S) tilläggsyrkande. 

 

Socialnämnden beslutar således 

 

att fastställa stadgar för Hallstahammars kommuns integrationsstipendium i en-

lighet med en till ärendet hörande bilaga, samt 
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Forts. SN § 93 

 

att delegera till arbetsutskottet att vid behov besluta om mindre justeringar i 

stadgarna. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Socialchef 

 Biträdande socialchef 

 Controller SN 

 Reglementspärmen 
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SN § 94 

 

Motion av Jenny Landernäs (M) och Hans Strandlund (M) om införande av 

Cosmic i hemsjukvården – för yttrande    Dnr 106/16 
 

Jenny Landernäs (M) och Hans Strandlund (M) anför i en motion den 25 april 

2016: ”Sedan 2012 är kommunerna ansvariga för hemsjukvården i Västmanland. 

Oavsett vem som är huvudman är vården och omsorgen av patienterna inskrivna 

i hemsjukvården starkt sammanlänkande kommuner och landsting emellan. Det 

är av allra största vikt att kommunikation och dialog fungerar tillfredställande för 

att kunna hålla en god kvalitet och undvika missförstånd eller att någon hamnar 

mellan stolarna.  

 

Idag har kommunerna och landstinget olika journalsystem vilket bland annat in-

nebär att medarbetarna i hemsjukvården inte har tillgång till nödvändig informa-

tion kring patienten vad gäller exempelvis tidigare sjukdomar eller behandlingar. 

Detta får till konsekvens att det är svårt att samordna och ge bästa möjliga om-

vårdnad för patienten. Medarbetare i kommunerna vittnar också om att de får 

lägga ner mycket tid på att söka läkare och läkemedelsordinationer samt annan 

relevant information.  

 

I Region Kronoberg har landstinget och kommunerna gemensamt kommit över-

ens om att använda Cosmic vilket bland annat har lett till kraftigt minskat behov 

av fysiska vårdplaneringar då man kan utföra dessa på digital väg istället. Finns 

också fler digitala funktioner som kan underlätta vardagen för medarbetarna. 'En 

patient, en journal' är det vi eftersträvar och ytterst är det en patientsäkerhets-

fråga. Nyligen har primärvården gått över till Cosmic, nu är det dags för nästa 

steg, kommunerna. Vi föreslår att hemsjukvården men i nästa steg också övrig 

hsl-verksamhet går in i Cosmic. Samordningseffekterna är stora och de största 

vinnarna är patienterna. Vilka ju är de vi arbetar för. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi på 

Att kommunen inför Cosmic i hemsjukvården och på sikt även för övrig hsl-

verksamhet 

Att kommunen för dialog med landstinget Västmanland för att få tillgång till ve-

derbörliga system och information.” 

 

Kommunstyrelsen har översänt motionen till socialnämnden för yttrande. 

 

Socialförvaltningen anför i skrivelse den 8 augusti 2016 bland annat att: 

”Socialnämnden delar motionärens uppfattning om behovet av att säkerställa 

en enhetlig patientöversikt i en gemensam IT-miljö. Patientsäkerheten ligger i 

första rummet men sedan finns även samordningsvinster och effektivitet att 

vinna genom en gemensam IT-miljö.  
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Forts. SN § 94 

 

De nödvändiga tekniska lösningarna är beprövade, finns och fungerar – men im-

plementering i större skala är förknippad med olika stora hinder. Omfattande in-

vesteringar, strukturella förändringar och en tydligare ansvarsfördelning behövs 

för att potentialen ska kunna utnyttjas till fullo. Införandet av integrerade jour-

nalsystem, system för vårdkonsultationer över internet och för distansövervak-

ning av äldre och kroniskt sjuka är åtgärder med stor potential – och som bör 

prioriteras. Värdet av digital teknik i den svenska vården uppskattas till avse-

värda miljardbelopp enligt senaste forskningen.  

Sedan några år tillbaka arbetar Hallstahammars kommun med att införa den na-

tionella patientöversikten (NPÖ) i verksamheterna. Hela grundtanken med NPÖ 

är likartad med motionärernas. Hallstahammars kommun är ’konsument’ i detta 

arbete men inte än producent. Arbetet med införandet av NPÖ har stannat av en 

aning och finansieringsfrågorna diskuteras.  

 

Tanken är att via den gemensamma plattformen så ska alla olika system kunna 

tala med varandra och därigenom åstadkomma det bland annat motionärerna 

eftersträvar. Utmaningen nu är att arbetet med att införa NPÖ är igång, steg 

två med producentsidan omgärdas av finansieringsdiskussioner och därmed 

har utvecklingen på detta område slagit halt. Örebro län har kommit längst i 

landet när det gäller NPÖ-införandet och därifrån hörs positiva signaler.  

 

Socialnämnden kommer behöva olika dokumentationssystem även om 

Cosmic skulle vara aktuellt eftersom detta system inte har alla ’moduler’ som 

en socialtjänst behöver. Dessutom torde frågan att ensidigt välja ett doku-

mentationssystem rakt av bland andra vara en fråga att granska utifrån LOU-

lagstiftningen.   

 

Grundtanken i motionen är mycket viktig och det behövs lösningar för att ut-

veckla och implementera idén om en patient en journal. En sammanhållen 

vård och omsorg är oerhört viktigt för patienterna. Dock ställer den redan på-

gående processen med NPÖ frågan i ett delvis annat läge bedömer social-

nämnden. Innan frågan med NPÖ:s framtid och utveckling klubbats bör ingen 

ny inriktning väljas.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 augusti 2016 § 405. 

 

Isabella Piva (M) yrkar bifall till motionen. Tommy Emterby (KD) instämmer 

i Isabella Pivas (M) yrkande. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till 

arbetsutskottets förslag och med avslag till Isabella Pivas (M) yrkande. 
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Forts. SN § 94 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att avslå motion angående införande av Cosmic i hemsjukvården i enlighet 

med vad som anförs i socialförvaltningens skrivelse daterad 8 augusti 2016. 

 

Isabella Piva (M), Tommy Emterby (KD) och Barbara Kabacinski Hallström (L) 

reserverar sig mot beslutet. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 
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SN § 95 

 

Motion av Jenny Landernäs (M) och Hans Strandlund (M) angående kom-

petensutveckling till vård- och omsorgspersonalen – för yttrande  

Dnr 220/15 

 

Jenny Landernäs (M) och Hans Strandlund (M) anför i en motion den 26 novem-

ber 2015 ”Vård- och omsorgspersonalen inom Hallstahammars kommun är en 

mycket viktig grupp för att välfärden ska fungera. De arbetar dygnets alla tim-

mar, årets alla dagar. Och de gör ett fantastiskt arbete. Det behöver kommunen ta 

tillvara på och utveckla ytterligare. 

 

Kompetensförstärkning och utbildning är en avgörande del i att utvecklas på sitt 

arbete, att ha rimliga förutsättningar för att göra ett bra jobb samt att se till att vi 

hela tiden ligger i framkant för våra äldre och omsorgstagares bästa. Tyvärr så 

brister kommunen i detta avseende. Det råder brist på resurser för att våra under-

sköterskor och vårdbiträden ska få den utveckling de är förtjänta av och också 

efterfrågar. 

 

Just nu har Europeiska Socialfonden för Östra Mellansverige utlyst 32 miljoner 

för projekt inom just detta. ESF pekar på fem möjliga områden som vi anser alla 

skulle gagna verksamheten inom Hallstahammars kommun.  

Det är;  

- Kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal. 

- Valideringsinsatser med syfte att personal inom vård och omsorg får sina tidi-

gare kunskaper och erfarenheter bedömda, erkända och godkända, oberoende av 

var och hur kunskaperna förvärvats.  

- Förebygga psykisk ohälsa inom vård- och omsorgssektorn.  

- Utveckla arbetssätt/metoder för att bredda rekryteringsbasen och locka nya 

grupper till yrken inom vård- och omsorgsbranschen.  

- Utveckla arbetssätt/metoder för kompetensöverföring med tanke på kommande 

pensionsavgångar.  

 

Därför yrkar Moderaterna i Hallstahammar på: 

 

att socialförvaltningen å det snaraste får i uppdrag att söka medel ur utlysningen 

för Östra Mellansverige ’Kompetensutveckling/kompetensförsörjning inom 

vård- och omsorgsbranschen.’” 

 

Kommunstyrelsen har översänt motionen till socialnämnden för yttrande. 

 

Socialförvaltningen redogör i skrivelse den 8 augusti 2016 bland annat för ge-

nomförda kompetensutvecklingsinsatser under åren 2015-2016 samt för på-

gående och planerade kompetensutvecklingsinsatser inom förvaltningen. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2016-08-25 15 (20) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Forts. SN § 95 

 

Avslutningsvis anförs i skrivelse bland annat att det pågår en diskussion om lä-

nets kommuner ska ansöka om medel från den Europeiska Socialfonden för 

Östra Mellansverige. Tanken är då att Västmanlands Kommuner och Landsting 

(VKL) ska vara spindeln i nätet precis som fallet är kring det stora projektet #Jag 

med - förebyggande arbete mot avhopp från skolan. Ofta väljs denna modell för 

dessa projekt är stora och kräver mycket administration varför regional samver-

kan nästintill är en förutsättning. Kommunen bevakar ständigt möjligheterna till 

extern finansiering för kompetensutvecklingssatsningar. Statsmakten har också 

aviserat fortsatt stöd till kompetensutvecklingen inom vården och omsorgen.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 augusti 2016 § 406. 

 

Isabella Piva (M) yrkar bifall till motionen.  

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till 

arbetsutskottets förslag och med avslag till Isabella Pivas (M) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att motion angående kompetensutveckling till vård- och omsorgspersonalen ska 

anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i socialförvaltningens skri-

velse den 8 augusti 2016. 

 

Isabella Piva (M), Tommy Emterby (KD) och Barbara Kabacinski Hallström (L) 

reserverar sig mot beslutet. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2016-08-25 16 (20) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 96 

 

Information från förvaltningen/förvaltningschefen   Dnr 23/16 

 

 Socialchef Lillemor Quist informerar om hemtjänsten. 

 Vidare informerar socialchefen om remiss gällande ändring av 

 ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och 

 unga. 

 Områdeschef Anna Sundin informerar om boenden för 

 ensamkommande barn och ungdomar i Hallstahammars kommun. 

 Biträdande socialchef/kvalitetsstrateg Jari Heikkinen informerar om 

 arbetet med det nya äldreboendet som byggs på Östra Nibble. 

 Områdeschef Marie Lindblom informerar om LSS-verksamhetens nya 

 tidning ”Pulssidorna”. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2016-08-25 17 (20) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 97 

 

Information om situationen gällande socionomer och beteendevetare vid 

myndighetsutövningen på individ- och familjeomsorgen (IFO)   Dnr 23/16 

 

Områdeschef Anna Sundin informerar om Socialstyrelsens krav på socionomer 

inom myndighetsutövningen på IFO. IFO har i dagsläget även beteendevetare 

anställda inom myndighetsutövningen, vilket inte är i enlighet med de direktiv 

som lämnats av Socialstyrelsen. Frågan har prövats och avslagits av Socialstyrel-

sen efter ansökan från Hallstahammars kommun om dispens för att få anställa 

beteendevetare.  

 

Vidare informerar områdeschef Anna Sundin om svårigheterna kring att rekry-

tera socionomer till myndighetsutövningen på IFO, vilket gör det svårt att upp-

fylla ovan nämnda krav. 

 

Socialnämnden beslutar  

 

att notera informationen som en anmälan. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Områdeschef IFO 

 Socialchef 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2016-08-25 18 (20) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 98 

 

Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut  

 

Följande anmälningar noteras: 

  

 Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-08-25. 

 Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-08-25. 

 Arbetsutskottets protokoll daterade 2016-06-22, 2016-06-27, 2016-07-08, 

2016-07-12, 2016-07-22, 2016-08-09 samt 2016-08-16. 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2016-08-25 19 (20) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 99 

 

Utbildning av baspersonal i överrapportering i enlighet med SBAR    

Dnr 161/16 

 

Isabella Piva (M) väcker vid sammanträdet ärende gällande utbildning av basper-

sonal i överrapportering i enlighet med SBAR eller liknande system enligt föl-

jande: ”Vårdhandboken beskriver under teamarbete och kommunikation hur det 

sedan länge inom hälso- och sjukvården är känt att de misstag som uppstår till 

stor del är direkt relaterade till bister i kommunikationen vårdkedjor mellan. Att 

arbetsmiljön inom vård- och omsorg är stressande är ett känt faktum och många 

gånger uppstår akuta situationer som kräver akuta åtgärder. Här är en god kom-

munikation en grundpelare för patientsäkerheten. En god kommunikation genom 

hela vårdkedjan är dock av största vikt även i de vardagliga arbetet för att und-

vika just misstag eller onödiga akuta situationer. I socialnämnden har vi under 

det senaste året oroande tagit del av antalet Lex Maria samt Lex Sarah där en di-

rekt relation till bristande kommunikation kunnat ses. Även vår före detta MAS 

har vittnat om hur patientsäkerheten farit illa av just bristande kommunikation i 

vårdkedjan. Trots detta har inga tydliga åtgärder vidtagits eller presenterats 

nämnden relaterat till att förbättra kommunikationen. Detta är inte acceptabelt 

och åtgärd bör vidtas inom de snaraste. Vårdhandboken presenterar en väl be-

prövad kommunikationsmodell för att säkerställa en god informationsöverföring 

- SBAR. SBAR har använts sedan 90-talet som medel för att just säkerställa pa-

tientsäkerheten och för att berörda på ett snabbt och effektivt sätt ska kunna 

kommunicera det viktigaste, i akuta som i icke akuta situationer. Med överrap-

portering via SBAR (situation, bakgrund, aktuellt, rekommendation) kan under-

sköterska, vårdbiträde eller/och övrigt omsorgspersonal snabbt förmedla det allra 

viktigaste vid en rapport via telefon till sjuksköterska. Detta skulle innebära en 

mer jämn överrapportering mindre beroende på rapportörens bakgrund eller kun-

skap och färre misstag skulle såldes uppstå. 2010 lanserade SKL SBAR under 

patientsäkerhetskonferensen. 

 

Således yrkar jag i enlighet med patientsäkerheten att; 

- socialnämnden ger i uppdrag till områdeschefer inom äldreomsorgen samt inom 

LSS verksamheter i Hallstahammar kommun att så snart som möjligt utbilda 

baspersonal i överrapportering i enlighet med SBAR eller liknande säkert och väl 

beprövat system.” 

 

Mariette Sjölund (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 

 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Mariette Sjölunds (S) yrkande 

 

att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2016-08-25 20 (20) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 100 

 

Uppföljning av sommarsysselsättning för ensamkommande barn och ung-

domar i Hallstahammars kommun   Dnr 163/16 

 

Isabella Piva (M) och Tommy Emterby (KD) väcker vid sammanträdet ärende 

gällande uppföljning av sommarsysselsättning för ensamkommande barn och 

ungdomar i Hallstahammars kommun enligt följande: ”Meningsfull sysselsätt-

ning under sommaren är viktigt för ungdomar. Inte bara för att ta ansvar för sin 

egen vardag och lära sig att arbete lönar sig men även för att undvika de negativa 

delar en sommar i rastlöshet kan bidra med. Ungdomen, tillsammans med sina 

föräldrar, har självklart det största ansvaret. Kommunen kan erbjuda stöd och 

möjligheter. Men för de ungdomar som kommit hit utan föräldrar har kommunen 

ett något större ansvar, tillsammans med den unge själv. Många föreningar- och 

organisationer har velat hjälpa till och erbjudit aktiviteter för våra ensamkom-

mande barn-och ungdomar under sommaren, vilket förvaltningen enligt egen ut-

sago tagit höjd för. Trots ovanstående goda planering hör vi oroväckande nyheter 

från och kring de ensamkommande barn- och ungdomar som bor i Hallstaham-

mar. Oro kring boenden, ungdomar som rör sig på centrum och ungdomar som 

använder droger. Vi hör också att det har varit svårigheter kring organisationen 

av aktiviteter mellan kommunen och föreningar/organisationer. Hur går detta 

samman och vilka resultat ser man av den sommarsysselsättning som de ensam-

kommande ungdomarna erbjudits och tagit del av? 

Såldes yrkar vi att; 

Nämnden så snart som möjligt får en presentation av arbetet som skedde inför 

sommaren gällande ovanstående, samt vilket resultat man kan se nu efter att 

sommarsysselsättningarna avslutas.” 

 

Mariette Sjölund (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 

 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Mariette Sjölunds (S) yrkande 

 

att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 

 

 

 

 

 


