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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2021-06-16 1 
Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, kl. 08.30 – 11.20 

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

Anders Johannesson (C)  
 

 Pia Håkansson (S)   
 Rolf Korsbäck (S)  
 Birgitta Westman (S)  
 Sari Svanström (C)   
 Tommy Emterby (KD)  
 Christer Hansson (V)  
 Claes Gustafsson (SD)  
 Jenny Hödefors (S) (ej §§ 41-43)  
 Alicia Stenfors (M) (ej §§ 41-43)  
   
 Övriga deltagande Ersättare: Marianne Avelin (C) ej §§ 41-43, Örjan Andersson (S) ej §§ 41-43, 

Barbara Kabacinski Hallström (L) ej §§ 41-43. Sekreterare Julia Lundin, 
socialchef Anna Sundin, övriga se § 45. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Tommy Emterby (KD) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 18 juni 2021 klockan 13.00 
 Underskrifter  Paragrafer 41–50 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Julia Lundin 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Tommy Emterby (KD) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 41–50 
  
Sammanträdesdatum 2021-06-16 
  
Anslaget uppsättes 2021-06-18 

2021-06-16  
 

Anslaget nedtages 
 

§ 42 
2021-07-10 
2021-07-08 

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

Julia Lundin  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 41 
 
Begäran om utökat umgänge jml LVU 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 42 
 
Yttrande till tingsrätten gällande överflyttande av vård av barn, 
mål nr: XX 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 
Paragrafen uppläses och förklaras omedelbart justerad. 
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SN § 43 
 
Utredning enligt Lex Maria gällande avvikelser på äldreboendet Äppelpar-
ken     Dnr 179/21 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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SN § 44 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 62/21 
 
Socialförvaltningen informerar bland annat om följande: 
 

• Digital läkemedelshantering.  
• Lägesuppdatering kring covid-19.  
• Information om rekryteringar.  
• Områdeschefer informerar om sina respektive områden. 
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SN § 45 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§§ 41–42 – enhetschef Inger Gunnarsson-Olsson 
§ 43 – MAS Carina Dahlström, områdeschef Monica Lehtonen 
§ 44 – områdeschef IFO Malin Rådberg, områdeschef stöd i eget boende Monica 
Lehtonen, områdeschef Arbete Utbildning Hanna Wannberg 
§ 46 - områdeschef Arbete Utbildning Hanna Wannberg 
§§ 47–49 – socialchef Anna Sundin  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2021-06-16 
 

7  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 46 
 
Riktlinjer för vuxenutbildningen – för antagande    Dnr 189/21 
 
Kommunen ska tillhandahålla kommunal vuxenutbildning till sina medborgare i 
syfte att stödja och stimulera vuxna till ett livslångt lärande. Den kommunala 
vuxenutbildningen är ett utbildningsalternativ för dem som av olika anledningar 
behöver komplettera sina kunskaper och meriter på grund- eller gymnasieskole-
nivå eller som behöver gå utbildning i svenska för invandrare. 
I Hallstahammars kommun bedrivs vuxenutbildningen inom området Arbete och 
Utbildning som tillhör socialförvaltningen. Svenska för invandrare, svenska som 
andraspråk (grundnivå) samt vårdbiträdesutbildning bedrivs i egen regi. Övrig 
utbildning inom grund- och gymnasienivå sker via upphandlat ramavtal som 
bygger på turordning mellan leverantörerna. Detta innebär att elever inte äger rätt 
att välja utbildningsföretag utan rangordning inom ramavtalet styr vilken leve-
rantör som levererar vilken utbildning. 
 
Socialnämnden beslutade den 26 november 2020 § 113 att anta nya riktlinjer för 
vuxenutbildningen.  
 
Socialförvaltningen har nu uppdaterat riktlinjerna då Riksdagen har beslutat om 
ändring i skollagen med syfte bland annat att Komvux i högre grad ska bidra till 
arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i 
olika skeden i livet. Den 1 juli 2021 ändras skollagen gällande vilka som ska pri-
oriteras till utbildning när det gäller Komvux på gymnasial nivå och Komvux 
som särskild utbildning på gymnasial nivå. Förändringen innebär att de som har 
störst behov av utbildning ska prioriteras. Det sker även ändringar i urvalsregler-
na i förordningen om vuxenutbildning gällande Komvux på gymnasial nivå och 
Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå (3 kap 7 och 8 §§ förordning 
(2011:1108)). Tidigare prioritering och urvalsregler:  
 
Enligt 3 kap 7 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning får urval göras för 
behöriga sökande till vuxenutbildning på gymnasial nivå om antalet utbildnings-
platser är begränsat. Företräde ges då till personer som har kort tidigare utbild-
ning enligt nedanstående prioriteringsordning:  
 

1. Sökande som önskar fullfölja studier som han eller hon har påbörjat en-
ligt en upprättad individuell studieplan 

2. Sökande som behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat pro-
gram eller för annan behörighetskomplettering 

3. Sökande som behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller 
planerat yrkesval  
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Forts SN § 46 

Förändring prioritering och nya urvalsregler från och med 1 juli 2021:  

Enligt 3 kap 7 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning får urval göras för 
behöriga sökande till vuxenutbildning på gymnasial nivå om antalet utbildnings-
platser är begränsat. Vid detta urval ska företräde ges den sökande som har störst 
behov av utbildning enligt nedanstående prioriteringsordning:  

1. Sökande som önskar fullfölja studier som han eller hon har påbörjat en-
ligt en upprättad individuell studieplan,  

2. Sökande som inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller ge-
nomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan, 

3. Sökande som är eller riskerar att bli arbetslös, 

4. Sökande som behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller 

5. Sökande som behöver utbildningen för planerat yrkesval.  

 Enligt 3 kap 8 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning får urval göras för 
behöriga sökande till vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå 
om antalet utbildningsplatser är begränsat. Vid detta urval ska företräde ges den 
sökande som har störst behov av utbildning enligt nedanstående prioriteringsord-
ning: 

1. Sökande som önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt 
en upprättad individuell studieplan,  

2. Sökande som inte har genomgått utbildning i form av ett nationellt pro-
gram i gymnasiesärskolan eller någon utbildning som motsvarar ett sådan 
program, 

3. Sökande som är eller riskerar att bli arbetslös, 

4. Sökande som behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller 

5. Sökande som behöver utbildningen för planerat yrkesval. 
 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2021 § 118. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att i och med upphävande av sitt beslut den 26 november 2020 § 113 anta rikt-
linje för kommunal vuxenutbildning från och med den 1 juli 2021 till och med 
den 31 december 2022 enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
_______ 
Exp till: Områdeschef Arbete Utbilning 
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SN § 47 
 
Medelstilldelning till Norra Västmanlands Samordningsförbund 2022 
Dnr 130/21 
 
Norra Västmanlands Samordningsförbund anför i skrivelse till Hallstahammars 
kommun bland annat att: Staten, via Försäkringskassan, tillskriver årligen samt-
liga Samordningsförbund i landet med förfrågan om hur mycket medlemsmedel 
Regioner och kommuner har möjlighet att bidra med till respektive samordnings-
förbund. Enligt Finsam-lagen ska finansieringen av Samordningsförbund förde-
las med 50 % från staten (Af och Fk), 25 % från Regionen och 25 % gemensamt 
från kommunerna. Fördelningen av kommunernas andel av medlemsinsatsen ska, 
enligt förbundsordningen för Norra Västmanlands Samordningsförbund (§12), 
göras utifrån invånarantalet den 1 november året före. Vid samordningsförbun-
dets samrådsmöte med förbundsmedlemmarna den 12 april 2021 diskuterades 
bland annat samordningsförbundets framtida inriktning och resurser. Ägarna var 
överens om att förbundets resurser ska prioriteras för samordnade individinsatser 
och speciellt för gruppen unga med psykisk ohälsa. Ägarna var eniga om att det 
även behöver finnas ett visst utrymme för strukturella samverkansinsatser såsom 
metodutveckling i samverkan, partsgemensam kompetensutveckling, seminarier 
och andra mötesplatser för att gemensamt utveckla arbetet för människors åter-
gång till och inkludering på arbetsmarknaden.  
 
För 2021 har budgeterats 90 % för samordnade individinsatser och 10 % för 
strukturpåverkande insatser. Vid medlemssamrådet föreslog förbundsstyrelsen 
oförändrad medlemsinsats inför 2022 dvs totalt 7 046 tkr. Det var dock några av 
förbundets medlemmar som initierade frågan om en utökad medlemsinsats då 
varje satsad krona genererar ytterligare tre kronor från övriga parter. Sam-
ordningsförbundet ska under augusti meddela Försäkringskassan vilket belopp 
som förbundet vill äska om för kommande år. Innan dess behöver kommuner och 
Region vara överens om nivån på äskandet. Ägarmötet i april 2021 gav för-
bundsstyrelsen i uppdrag att för förbundsmedlemmarna presenteras två alter-
nativa förslag – dels en oförändrad insats och dels en höjd insats - samt vilka 
möjligheter och konsekvenser respektive förslag kan innebära. 
 
Förslag 1 – Äska om oförändrad medelsinsats 2022, totalt 7 046 tkr. 
Med oförändrad medlemsinsats (7 046 tkr) kommer förbundet kunna finansiera:  

• 5 300 tkr för Samordnade individinsatser (samordningsteam) dvs samma 
belopp som 2021. (Med en oförändrad medlemsinsats även 2023 kommer 
det dock att bli en minskning av resurser till samordnade insatser med ca 
- 9%)  

• 400 tkr för gemensamma kompetensutvecklingsinsatser/ metodutveckling  
• 250 tkr för utveckling av länsgemensamma samverkansinsatser samt  
• 100 tkr för utvärdering av samverkansinsatserna.  
• 0 kr för sökbara samverkansmedel under året.  
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Forts SN § 47 
 
För Hallstahammars del blir insatsen enligt alternativ 1, 397 500 kr. 
 
Förslag 2 - Äska om utökad medelsinsats 2022, totalt 7 800 tkr. 

• 5 700 tkr för Samordnade individinsatser (Samordningsteam) dvs en       
ökning med ca 5%  

• 400 tkr för gemensamma kompetensutvecklingsinsatser/ metodutveckling  
• 250 tkr för utveckling av länsgemensamma samverkansinsatser  
• 100 tkr för utvärdering av samverkansinsatserna.  
• 150 tkr för sökbara samverkansmedel under året.  

 
För Hallstahammars del blir insatsen enligt alternativ 2, 440 000 kr. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 26 maj 2021 bland annat att de förordar 
alternativ 1, det vill säga en oförändrad insats. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2021 § 119. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja Norra Västmanlands Samordningsförbund 397 500 kronor i medels-
tilldelning för 2022 under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar lik-
nande beslut. 
 
 
_______ 
Exp till: Norra Västmanlands Samordningsförbund 
               Socialchef 
               Biträdande socialchef 
               Controller 
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SN § 48 
 
Verksamhetsbidrag till föreningen Bris region Mitt för år 2022 
Dnr 160/21 
 
I ansökan inkommen i maj 2021 ansöker BRIS region Mitt (Barnens rätt i 
samhället) om ett verksamhetsbidrag för år 2022 från socialnämnden i Hall-
stahammars kommun. Bidraget som ansökan gäller avser 37 000 kronor för år 
2022.  
 
Förvaltningen anför i skrivelse bland annat att: ” BRIS är en organisation vars 
uppdrag är att verka som en länk mellan barn, vuxna och övriga samhället. BRIS 
är ett skyddsnät för utsatta barn då dessa hör av sig anonymt och kostnadsfritt till 
organisationen.  BRIS bemannas av heltidsanställda kuratorer och verksamheten 
erbjuder alla barn i Sverige och Hallstahammar ett kvalificerat och utökat stöd. 
BRIS utför ett viktigt arbete för att förbättra barns livsvillkor samt att genom vo-
lontärer informera barn i hela landet om deras rättigheter.  BRIS är en väl etable-
rad organisation i samhället som med sin service erbjuder ett komplement till 
Individ och familjeomsorgens egen verksamhet. BRIS kan genom att hålla kon-
takt med ett barn via telefon, mail eller chatt som en neutral part ge stöd och 
också rekommendera barn att söka vidare hjälp om så behövs. 
 
Socialförvaltningen anser att BRIS bör erhålla ansökt bidrag om 37 000 kronor 
för år 2022.” 
  
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2021 § 120. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att bevilja föreningen Barnens rätt i samhället (Bris) verksamhetsbidrag om 
37 000 kronor för verksamhetsår 2022, samt 
 
att kostnaden finansieras inom befintlig budget. 
 
 
_______ 
Exp till: BRIS Region Mitt 
               Socialchef 
               Biträdande socialchef 
               Controller 
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 SN § 49 
 
Attraktionsstrategi för Hallstahammars kommun 2021 – för yttrande 
Dnr 162/21 
 
Kommunstyrelsen har skickat Attraktionsstrategi 2021 för Hallstahammars 
kommun för yttrande till bland annat socialnämnden. 
 
Syftet med attraktionsstrategin är att stärka Hallstahammars kommuns attrakt-
ionskraft för såväl besökare som för dem som bor, lever och verkar i kommunen. 
 
I attraktionsstrategin läggs extra fokus på besökarna då en plats som är attraktiv 
att besöka blir mer attraktiv att bo på och driva verksamhet på. En stärkt destinat-
ion innebär även andra positiva effekter 
 

- Fler arbetstillfällen  
- Ingångsjobb som stannar lokalt 
- Bättre livskvalitet 
- Relationer mellan människor skapas 

 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 31 maj 2021 bland annat att de tror 
att Attraktionsstrategin kan bidra till att stärka Hallstahammars attraktionskraft 
för såväl våra besökare som för oss som bor, lever och verkar här. Förvaltningen 
ser också att de potentiella positiva effekterna av fler arbetstillfällen är många 
och där fler kommuninvånare (både nuvarande och nya) kan få möjlighet till ar-
bete och sysselsättning. Denna strategi stödjer och stärker också kommunens ar-
bete med att vara en äldrevänlig kommun. En kommun som kan erbjuda upple-
velser i form av aktiviteter och evenemang med mera kommer naturligtvis att 
bidra till bättre livskvalitet för kommunens seniorer men också för alla andra. 
Förvaltningen anser vidare att deras arbete med att göra kommunen alltmer 
äldrevänlig starkt bidrar till bland annat livskvalitet för seniorerna men också att 
det stärker kommunens varumärke. De ser att nämndens samtliga målgrupper 
kommer potentiellt att kunna ta del av vinsterna av denna attraktionsstrategi om 
den faller väl ut.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2021 § 121. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över Attraktionsstrategi för Hallstahammars kommun 2021 
överlämna förvaltningens skrivelse den 31 maj 2021. 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Socialchef 
              Biträdande socialchef 
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SN § 50 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-06-16 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-06-16 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2021-05-25, 2021-06-08 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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