
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2020-02-27 1 
Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, kl. 13.15 – 16.40 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 Beslutande Ingvor Regnemer (S) ordförande 

Anders Johannesson (C) 
 

 Rolf Korsbäck (S)   
 Pia Håkansson (S)  
 Birgitta Westman (S)  
 Sari Svanström (C)  
 Håkan Freijd (M)  
 Anita Brodd Westin (M)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Christer Hansson (V)  
 Elisabeth Moser (SD) §§ 8-9  
 Gun-Brith Rydén (KD) §§ 10-16  
   
 Övriga deltagande Ersättare: Örjan Andersson (S), Jenny Hödefors (S), Christina Aspenryd (S), 

Barbro Sonesson (M), Gun-Brith Rydén (KD) §§ 8-9, Alicia Stenfors (M), 
Claes Gustavsson (SD) §§ 8-9, Barbara Kabacinski Hallström (L), sekreterare 
Kristin Karlsson, biträdande socialchef Jari Heikkinen, områdeschef IFO Anna 
Sundin § 8, områdeschef LSS Lotta Holmin § 8, områdeschef Särskilt boende 
Monika Selin § 8, områdeschef Stöd i eget boende Monica Lehtonen § 8. 
 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Håkan Freijd (M) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 2 mars 2020 klockan 13.00 
 Underskrifter  Paragrafer 8-16 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson         
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Håkan Freijd (M) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 8-16 
  
Sammanträdesdatum 2020-02-27 
  
Anslaget uppsättes 2020-03-02 

 
Anslaget nedtages 2020-03-24 

                      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson  

 Utdragsbestyrkande 
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2  
 

  
 
 
SN § 8 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 29/20 
 
 
 

• Områdeschef IFO Anna Sundin och områdeschef för grundskolan 
Anna Landehag informerar om Tidiga samordnade insatser (TSI), 
hur skola och socialtjänst sammarbetar. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 9 
 
Information från samverkansgrupperna  Dnr 29/20 
 
Samverkansgrupp IFO informerar om sitt besök på Öppna Familjeverksamheten.  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 10 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
 
§ 13 - områdeschef IFO Anna Sundin, områdeschef LSS Lotta Holmin, 
områdeschef Särskilt boende Monika Selin, områdeschef Stöd i eget boende 
Monica Lehtonen, biträdande socialchef Jari Heikkinen, controller Ann- Sofie 
Eriksson, controller Natasha Arborelius. 
 
§§ 11, 14, 15 - biträdande socialchef Jari Heikkinen 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 11 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-
omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag 
kvartal 4 år 2019   Dnr 178/19 
 
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 till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  
 
Enhetschef inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning. Under kvartal 
4 fanns 4 ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.  
 
Områdeschef för individ och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning 
för kvartal 4 år 2019. Rapporten visar att det finns 5 ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § SoL. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2020 § 30. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera redovisningarna av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlag (2001:453), kvartal 4 år 2019 som en anmälan, samt  
 
att överlämna redovisningarna till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunens revisorer 
               Kommunstyrelsen 
               Områdeschef IFO 
               Områdeschef ÄO, särskilt boende 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 12 
 
Redovisning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 4 år 2019 Dnr 186/19 
 
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 till kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.  
 
Enligt redovisning från LSS-verksamheten fanns det inte några gynnande beslut 
enligt 9 § LSS som inte verkställts gällande kvartal 4 2019. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2020 § 32. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uttala att det inte finns några ej verkställda beslut enligt 9 § lag (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade avseende kvartal 4 år 2019. 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunens revisorer 
               Kommunstyrelsen 
               Områdeschef LSS 
                
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 13 
 
Årsredovisning för socialnämnden 2019 samt mål och nyckeltalstabell 2019 
Dnr 69/20 
 
Socialförvaltningen har upprättat årsredovisning för barn- och utbildnings-
nämndens verksamhet under 2019 inklusive resultat av internkontroll 2019 samt 
mål och nyckeltalstabell 2019.  
 
Inledningsvis anförs bland annat att: Socialnämnden för 2019 visar upp ett 
sammantaget positivt resultat på + 10 635 tkr. Detta motsvarar drygt 2,4 % av 
nämndens totala omslutning. Samtliga områden inom socialnämnden kan 
redovisa ett positivt resultat för år 2019 men flera av socialnämndens 
verksamheter lyckas inte balansera sitt resultat. Underskotten finns t ex inom 
barn- och ungdomsvården, LSS-verksamheten, vuxenutbildningen och inom 
särskilt boende. Statliga medel i form av statsbidrag/ersättningar ”räddar” 
resultaten inom de ovan nämnda områdena (exkl. äldreomsorg). Den 
förvaltningsövergripande verksamheten står för största delen av nämndens 
överskott. Där ej ännu verkställda initiativ förklarar det positiva utfallet. 
Prognoserna framöver visar på en allt högre ökningstakt för den kommunala 
hemtjänsten och behovet av platser i särskilt boende vilket starkt kommer 
påverka socialnämndens ekonomi under kommande tioårsperiod. Osäkra 
arbetsmarknadspolitiska läget med en tydlig uppdragsförskjutning och 
förändrade statsbidrag gör att kommunens resultat försämras löpande. 
Socialnämnden kommer att behöva anta ytterligare effektiviseringsprogram för 
att möjliggöra en fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2020 § 33. 
 
Christer Hansson (V) yrkar att 6 miljoner kronor av nämndens överskott överförs 
till en äldrefond vars syfte skall vara att underlätta arbetet inför den framtida 
utmaningen med en allt större grupp äldre med ett ökat vårdbehov. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med dels bifall till 
arbetsutskottets förslag, dels avslag på Christer Hanssons (V) yrkande. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna socialnämndens årsredovisning 2019 samt mål och nyckeltalstabell 
2019, och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
Tommy Emterby (KD) avstår från att delta i beslutet. 
Christer Hansson (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
_______ 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 13 
 
Exp till:   Kommunstyrelsen 
               Socialchef 
               Biträdande socialchef 
               Controller 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 14 
 
Uppföljning av Internkontrollplanen för socialnämnden 2019 
Dnr 42/19 
 
Socialnämnden beslutade den 21 februari 2019 § 11 att anta Internkontrollplan 
för socialnämnden 2019. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009 § 141 bland annat att anta 
Hallstahammars 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 det vill säga att de med rimlig 
grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppsatta mål uppnås. Nedan 
redovisas de kontrollpunkter som varit aktuella under 2019 för socialnämnden: 
 
Övergripande och gemensamma kontrollpunkter 

• Avtalstrohet  
• Brandsäkerhet  
• Beslut från nämnd verkställighet och återrapportering  
• Tillgänglig telefoni/epost  

 
Kontrollobjekt för Socialnämnden för 2019:  

• Hot och våld  
• Handlingsplaner/IUP för deltagare/elever 
• Hygien kök & städrutiner  
• Arbetsmiljörutiner JC  
• Brandsäkerhet  
• Hantering av handlingar  
• Tillbud/arbetsskadeanmälningar  
• Hot och våld  
• Brandsäkerhet  
• Genomförandeplaner  
• Basala hygienrutiner  
• Skydds- och begränsningsåtgärder  
• Brandsäkerhet  
• Genomförandeplaner SÄBO  
• Genomförandeplaner Hemtjänst  
• IOR HSL  
• Dokumentation SoL  

 
Socialförvaltningen har nu gjort en uppföljning av internkontrollplanen för 2019 
som redovisas i en till ärendet hörande bilaga. 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 14 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2020 § 35. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera socialförvaltningens redogörelse avseende uppföljning av 
socialnämndens internkontrollplan för 2019 i en till ärendet hörande bilaga som 
en anmälan. 
 
 
 
 
_______ 
Exp till:   Socialchef 
               Biträdande socialchef 
               Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 15 
 
Internkontrollplan för socialnämnden 2020  Dnr 73/20 
 
Förslag till internkontrollplan har tagits fram för socialnämnden för 2020. Alla 
granskningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som visar på 
sannolikheten och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver nedanstående 
kommunövergripande internkontrollobjekt som alla nämnder ska arbeta med 
under 2020 har förvaltningsledningen upprättat förslag på egna nämndspecifika 
kontrollområden som ska granskas under 2020 
 
Kontrollobjekt för socialnämnden för 2020:  
 
Kommunövergripande 

• Uppföljning av avtalstroheten 
• Tillgänglighet telefoni 
• Tillgänglighet av e-post 
• Rätt lön 
• Arvode till förtroendevalda 

 
Individ- och familjeomsorgen 

• Brandsäkerhet 
• Hantering av inkomna handlingar 
• Dokumentation på dygnet runt boende 

 
Arbete – utbildning 

• Hot och våld  
• Handlingsplaner för alla deltagare/Individuella studieplaner  
• Hygien kök/städrutiner  
• Arbetsmiljörutiner Jobbcentrum verksamheter  
• Brandsäkerhet  

 
Område Äldreomsorgen  
 
Särskilt boende 

• Brandsäkerhet 
• OHLR Läkemedel HSL 
• Dokumentation enligt SoL/HSL  
• Personec P 

 
 
 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 15 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2020 § 34. 
 
Hemtjänsten 

• Genomförandeplaner 
• Introduktion av nyanställda 
• Registrering av frånvaro RS 
• Ärendeingång, SSK, Kommunrehab 

 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta internkontrollplan för socialnämnden 2020 i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
 
 
 
 
_______ 
Exp till:   Samtliga personer upptagna i förteckningen 
                Reglementspärmen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 16 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-02-27 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-02-27 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2020-02-04, 2020-02-17 

  
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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