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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2021-10-21 1 
Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, kl. 13.15 – 16.35 

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) §§ 73-77  
 Håkan Freijd (M) §§ 76-81  
 Anita Brodd Westin (M)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Christer Hansson (V)  
 Elisabeth Moser (SD)  
 Alicia Stenfors (M)  
 Rolf Lindström (M) §§ 73-75  
 Barbara Kabacinski Hallström §§ 78-81  
   
 Övriga deltagande Ersättare: Jenny Hödefors (S) ej § 73-75, Marianne Avelin (C) ej §§ 73-75, 

Örjan Andersson (S) ej § 73-75, Barbara Kabacinski Hallström (L) ej §§ 73-75, 
Rolf Lindström (M) §§ 76-81, Gun-Brith Rydén (KD) ej §§ 73-7, sekreterare 
Kristin Karlsson, socialchef Anna Sundin ej §§ 73-75, biträdande socialchef Jari 
Heikkinen ej §§ 73-75, verksamhetscontroller Nina Gustafsson ej §§ 73-75, 
övriga se § . 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Rolf Korsbäck (S) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 25 oktober 2021 klockan 14 
 Underskrifter  Paragrafer 73–81 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Rolf Korsbäck (S) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 73-81 
  
Sammanträdesdatum 2021-10-21 
  
Anslaget uppsättes 2021-10-26 

 
 

Anslaget nedtages 
 

 
2021-11-17 
 

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

Kristin Karlsson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 73 
 
Ansökan om utökat umgänge jml LVU 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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SN § 74 
 
Ansökan om utökat umgänge jml LVU 
 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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SN § 75 
 
Ansökan om utökat umgänge jml LVU 
 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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SN § 76 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 62/21 
 
Socialförvaltningen informerar bland annat om följande: 
 

• XX från Brottsofferjouren Västmanland informerar om sin verksamhet 
• Områdescheferna informerar om sina respektive områden. 
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SN § 77 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§§ 73-75 – enhetschef IFO Josefine Maijala 
§ 76 – XX, Brottsofferjouren, Områdeschef särskilt boende Monika Selin, 
områdeschef IFO Malin Rådberg, tf områdeschef LSS Annelie Todor, biträdande 
socialchef Jari Heikkinen, socialchef Anna Sundin, områdeschef Arbete 
Utbildning Hanna Wannberg 
§ 78 – biträdande socialchef Jari Heikkinen, socialchef Anna Sundin, controller 
Ann-Sofie Eriksson, controller Natasha Arborelius, verksamhetscontroller Nina 
Gustafsson 
§ 79 – biträdande socialchef Jari Heikkinen  
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SN § 78 
 
Mål och budget 2022–2024 för socialnämnden    Dnr 206/21 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2021bland annat om ramar för 
Hallstahammars kommun för Mål och budget år 2022 och plan år 2023–2024 
samt att styrelsen, nämnder, förbund och bolag ska utifrån kommunfullmäktiges 
budgetramar återrapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten avses 
bedrivas för åren 2022–2024 med bäring mot kommunfullmäktiges mål och med 
de budgetmedel som ställs till förfogande varvid återrapporteringen ska inlämnas 
till kommunstyrelsen senast den 22 oktober 2021, 
 
Enligt beslutet tilldelades socialnämnden för åren 2022-2024 en ramökning med 
2 999 000 miljoner kronor, varav år 2022 99 000 kronor, år 2023 979 000 kronor 
och år 2024 1 921 miljoner kronor. 
 
Utifrån beslutade direktiv har socialförvaltningen arbetat fram ett förslag till mål- 
och budgetdokument för perioden 2022–2024. I budgeten anförs bland annat: 
Bedömningen är att volymökningen inom äldreomsorgen som är påtaglig inom 
hemtjänsten 2021 kommer att fortsätta samt att det under planperioden blir 
aktuellt att öppna upp ytterligare platser i särskilt boende för äldre på Kristallen. 
Nettoramtillskottet motsvarar lönekostnaderna för ungefär 3-4 vård- och 
omsorgspersonal.  Den förändring av nattmåttet som marknadens parter beslutat 
om som innebär ökade kostnader för socialnämnden finns inte med i denna ram.  
Uppskattningsvis kostar denna mer än två miljoner kronor årligen. Samtidigt har 
dock staten aviserat en rad statsbidrag som är destinerade till äldreomsorgen. 
Dessa statsbidrag som i sig utgör ett välkommet bidrag utgör dock också en 
osäkerhet i det lite längre perspektivet. Byggs ordinarie verksamhet med 
statsbidrag som inte ingår i den kommunala ”påsen” och är beständiga, uppstår 
en allt högre grad av osäkerhet. Lönekompensationen är ännu oklar både i volym 
och i tid vilket naturligtvis inte underlättar planeringen och underlättar inte den 
ekonomiska styrningen. Det är viktigt med så lång framförhållning som möjligt i 
många av socialförvaltningens verksamheter. Strukturella förändringar över tid 
leder ofta till bra och beständiga förändringar.   
 
Socialnämnden har över tid berört den mycket svåra utmaningen i en snabbt 
växande volym och samtidiga effektiviseringskrav. Till detta kommer också 
ambitionshöjningar inom området samt det faktum att till exempel LSS 
verksamheten redan har mycket goda strukturkostnader och kan inte enkelt 
minska sina kostnader ytterligare utan ganska omfattande ingrepp. En 
effektivisering på nästan 14 miljoner kronor under dessa tre år kommer att kräva 
särskilt riktade åtgärder. Resursfördelningen och effektiviseringskraven behöver 
över tid ställas mot ingångsvärdena i form av strukturkostnaderna för att göra 
betingen rättvisa. En verksamhet som redan har underskott och en godkänd 
strukturkostnad eller en verksamhet med mycket låga strukturkostnader har 
oerhörda utmaningar i att effektivisera en procent varje år i kombination med 
volymökningar.  
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Forts SN § 78 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2021 § 200. 
 
Det noteras att moderaternas och kristdemokraternas förslag till budget 2022-
2024 kommer att presenteras i samband med att mål och budget hanteras inför 
kommunfullmäktiges sammanträde varför Tommy Emterby (KD), Håkan Freijd 
(M) och Anita Brodd Westin (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag till Tommy Emterbys (KD), Håkan Freijds 
(M) och Anita Brodd Westins (M) yrkande. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa socialnämndens mål och budget 2022-2024 utifrån givna 
budgetdirektiv samt överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
Tommy Emterby (KD), Håkan Freijd (M) och Anita Brodd Westin (M), 
Elisabeth Moser (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Socialchef 
               Biträdande socialchef 
               Controller 
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SN § 79 
 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, Hallstahammar – ansö-
kan om verksamhetsbidrag för år 2022   Dnr  318/21 
 
Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, Hallstahammar, ansöker i 
skrivelse inkommen den 28 september 2021 om verksamhetsbidrag för år 2022 
om 200 000 kronor. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 8 oktober 2021 bl a att RSMH fyller en 
oerhört mycket viktig funktion i samhället och fungerar som ett komplement och 
en viktig samarbetspartner till kommunens verksamheter och arbete för personer 
med psykisk ohälsa. Socialförvaltningen anser att RSMH är en mycket god och 
viktig samverkanspartner och förordar att bidraget ska medges enligt ansökan.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2021 § 201. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, Hallstahammar, 
verksamhetsbidrag med 200 000 kronor för år 2022, samt  
 
att kostnaden finansieras inom befintlig budget. 
 
 
________________ 
Exp till: RSMH, Hallstahammar 
              Socialchef 
              Biträdande socialchef 
              Controller 
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SN § 80 
 
Underskriftsbemyndigande för socialnämnden fr o m 1 november 2021  
Dnr 14/21 
 
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. 
 
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till 
nytt underskriftbemyndigande för socialnämnden tagits fram. 
 
Socialnämndens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes av 
socialnämnden den 23 september 2021 § 71. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 oktober 2021 § 202. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 23 september 2021 § 71 och med verkan fr 
om den 1 november 2021 anta nytt underskriftsbemyndigande för socialnämnden 
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: Alla upptagna i förteckningen 
              Reglementspärm 
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SN § 81 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-10-21 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-10-21 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2021-09-28, 2021-10-12 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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