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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2022-11-24 1 
Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, kl. 13.15 – 14.40 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 Beslutande Ingvor Regnemer (S) ordförande  
 Anders Johannesson (C)  
 Rolf Korsbäck (S)  
 Örjan Andersson (S)  
 Birgitta Westman (S)  
 Sari Svanström (C)  
 Håkan Freijd (M)   
 Rolf Lindström (M)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Christer Hansson (V)  
 Elisabeth Moser (SD)  
   
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: Jenny Hödefors (S), Marianne Avelin (C), Lennart Ahlström (S), 

Barbara Kabacinksi Hallström (L), Alicia Stenfors (M), Gun-Brith Rydén (KD), 
Lillemor Larsson (V), Claes Gustavsson (SD), sekreterare Ida Grund, övriga se 
§ 82 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Christer Hansson (V) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 25 november 2022 klockan 14.00 
 Underskrifter  Paragrafer 81 - 88 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Ida Grund 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Christer Hansson (V) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 81 - 88 
  
Sammanträdesdatum 2022-11-24 
  
Anslaget uppsättes 2022-11-25 

 
 

Anslaget nedtages 
 

 
2022-12-17 

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

Ida Grund  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
SN § 81 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef  
Dnr 90/22 
 

- Socialchef Anna Sundin informerar om de säkerhetsrutiner som finns på 
socialförvaltningens boenden, samt hur det kommer se ut för Gula Villan 
under vintern.  

 
- Biträdande socialchef Jari Heikkinen informerar att det ofta är svårt för 

exempelvis hemtjänstpersonal att parkera vid brukare och att de kollar på 
lösningar till detta. Socialförvaltningen har även tillsammans med HR 
kollat på bemanningsenheten för att förbättra situationen med vikarier. 

 
- Anders Johannesson (C) informerar om Hallstahammars medverkan i 

Norra Västmanlands samordningsförbund, samt att planeringen för 
samordningsförbunden är att det ska bli ett länsgemensamt 
samordningsföbund.  
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SN § 82 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§ 81 – socialchef Anna Sundin, biträdande socialchef Jari Heikkinen och Anders 
Johannesson (C) 
§§ 83–84 – socialchef Anna Sundin 
§§ 85–86 – biträdande socialchef Jari Heikkinen 
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SN § 83 
 
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3 år 2022                 
Dnr 35/22 
 
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 socialförvaltningens upprättade redovisning finns det 2 (två) stycken ej 
verkställda beslut enligt LSS under kvartal 3, 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 november 2022 § 197. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera redovisningen av ej verkställda beslut enligt 9 § lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 3 år 2022 som en anmälan, 
samt  
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
 
 
 
 
________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Områdeschef LSS 
               Kommunal revision 
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SN § 84 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-
omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, 
kvartal 3 år 2022         Dnr 36/22 
 
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 biståndsenheten har sammanställt en redovisning. Under 
kvartal 3 år 2022 fanns inget (0) ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen.  
 
Enhetschef för individ och familjeomsorgen, vuxengruppen, har sammanställt en 
redovisning. Under kvartal 3 år 2022 fanns inget (0) ej verkställt gynnande beslut 
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 november 2022 § 198. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera redovisningen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen, kvartal 3 år 2022 som en anmälan, samt  
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
 
 
 
 
 
________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Kommunal revision 
               Områdeschef äldreomsorgen 
            Områdeschef IFO 
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SN § 85 
 
Handlingsplan för arbetet med nationella minoriteters rättigheter 2023–
2027 – för yttrande till kommunstyrelsen                             Dnr 318/22 
 
Kommunstyrelsen har översänt handlingsplan för arbetet med nationella 
minoriteters rättigheter (del av strategi och ramverk för hållbar utveckling) för 
yttrande till bland annat socialnämnden.   
 
Från den 1 januari 2019 reviderades minoritetslagen och de nationella 
minoriteternas rättigheter stärktes ytterligare. Kommunerna och regionerna är till 
exempel skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. 
Den svenska minoritetspolitiken syftar till att ge skydd för de nationella 
minoriteterna och att stärka deras möjligheter till inflytande, samt att stödja de 
historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.  
 
Det är särskilt fokus på barns och ungas utveckling av en kulturell identitet och 
användning av det egna minoritetsspråket. Fokusområden år 2023–2027 är:  
 

• Informations- och kommunikationsinsatser (inklusive utbildningar)  
• Utveckla samrådsformerna – fokus på barns och ungas rätt att få sina 

röster hörda  
• Utveckla samverkan internt med förvaltningsspecifika arbetsgrupper och 

externt för att tillsammans skapa bättre förutsättningar att uppfylla lagens 
krav  

• Utveckla arbetet med att vara en äldrevänlig stad  
• Utveckla språkrevitaliserande insatser  

 
I socialförvaltningens skrivelse den 10 november 2022 anförs bland annat att 
socialnämnden anser att det är viktigt att arbetet med nationella minoriteters 
rättigheter tydliggörs och synliggörs. De nationella minoriteternas språk och 
kultur samt skyddandet av rätten till inflytande är viktiga aspekter i de mänskliga 
rättigheterna och i kommunens lokala arbete. Socialnämnden arbetar löpande 
med ambitionen att kommunen ska bli alltmer äldrevänlig så nämnden delar 
handlingsplanens ambition även här.  
 
I handlingsplanen lyftes behovet av att utveckla språkrevitaliserande insatser 
vilket socialnämnden tycker är oerhört viktigt. Utan språkkunniga inom alla 
minoritetsspråk framledes kan ingen kommunal service erbjudas på det aktuella 
språket. För det finska språket hänger denna framtida brist på finsktalande ihop 
med de förändringar som skedde inom hemspråksundervisningen för ett tiotalsår 
sedan. Detta är troligen en nationell fråga men som ger lokalt utfall. Viktigt 
område men mycket svårt att leva upp till över tid.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 november 2022 § 199. 
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Forts SN § 85 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över Handlingsplan för arbetet med nationella minoriteters 
arbete 2023–2027 överlämna socialförvaltningens skrivelse den 10 november 
2022 till kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Socialchef 
               Biträdande socialchef 
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SN § 86  
 
Program för ekologisk hållbarhet - för yttrande till kommunstyrelsen 
Dnr 203/22 
 
Kommunstyrelsen har översänt program för ekologisk hållbarhet för yttrande till 
bland annat socialnämnden. Programmet föreslås vara styrande för 
Hallstahammars kommuns samtliga nämnder och styrelser.  
 
Syftet med programmet är att vara vägledande för vårt systematiska arbete med 
att ständigt förbättra den ekologiska hållbarheten. Den övergripande målsätt-
ningen är att kommunen, som geografiskt område, är ekologiskt hållbar senast 
2050. Den ekologiska hållbarheten är en av tre hållbarhetsdimensioner (de andra 
två är social och ekonomisk hållbarhet). 
 
Programmet har tre fokusområden: 

• Samhällsplanering, infrastruktur och bebyggelse 
• Värna och utveckla naturens värden 
• Konsumtion och engagemang 

 
I socialförvaltningens skrivelse den 10 november 2022 anförs det att det 
långsiktiga och övergripande målet om att: Hallstahammars kommun, som 
koncern och geografiskt område, är långsiktigt ekologiskt hållbar senast 2050, är 
önskvärt men tidshorisonten är väldigt lång. 
 
Programmets fokusområden, målbilden inom respektive område och inriktningen 
ger möjligheter till aktiviteter och mer positiv utveckling. Av de tre föreslagna 
fokusområdena är alla tydligt aktuella för socialförvaltningen.  

• Samhällsplanering, infrastruktur och bebyggelse  
• Värna och utveckla naturens värden  
• Konsumtion och engagemang  

 
Vid byggande och förvaltning av bostäder/verksamhetslokaler till exempel finns 
mycket att belysa och betänka för att minimera det ekologiska konsekvenserna. 
Socialnämnden har vidare en tydlig roll i att verka för att den digitala 
infrastrukturen bidrar till hållbarhet och att alla transporter sker på ett för miljön 
smart sätt.  
 
Socialnämndens verksamheter har också en tydlig rådighet över konsumtionen 
och engagemanget för att långsiktigt minska nämndens ekologiska fotavtryck till 
en hållbar och rättvis nivå år 2050. Avfallshanteringen och kosthanteringen är 
exempel på där socialnämndens verksamheter kan bidra till programmets 
ambitioner och mål (samt till Avfallsplanens intentioner). Socialnämnden kan 
dock inte fullt ut bedöma lämpligheten och grunden för val av fokusområden, 
aktiviteter och mål inom detta område. Var och vilka är mätpunkterna och hur 
ska dessa mätas?  
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Forts SN § 86 
 
Genom att bryta ner detta ytterligare till kommunens lokala förutsättningar ökas 
möjligheterna till genomslag och engagemang tror socialnämnden. Programmet 
som sådant borde kunna ge mer och direkt vägledning. 
 
I övrigt vill socialnämnden belysa utmaningen i att alla nämnder har: ansvar att 
fortlöpande analysera den egna verksamhetens påverkan på den ekologiska 
hållbarheten och vidta de försiktighetsmått och genomföra de åtgärder som 
behövs för att uppfylla programmets mål och ambitioner. Det innebär att det 
inom respektive verksamhet ligger ett ansvar att systematiskt identifiera och 
minimera den egna verksamhetens negativa påverkan på den ekologiska 
hållbarheten. Detta är ingen enkel uppgift och kräver många gånger 
expertkompetenser som många nämnder bland annat socialnämnden inte har. 
Detta kan säkerligen delvis lösas genom samverkan men kanske också via 
kompetenspåfyllnad i olika former. För fullt genomslag behöver hela 
organisationen besitta rätt kunskap för att få maximal effekt. Stödet till 
kommunens nämnder i detta arbete bör planeras in och tydliggöras. 
 
En uppdelning av de tre dimensionerna kan kanske också försämra möjligheterna 
till helhetssyn och därmed också riskera att vissa ”stuprör” bibehålls eller 
förstärks. Ett tydliggörande kring vad som de facto avses med de begrepp som 
förekommer i dokumentet vore både viktigt och nödvändigt.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 november 2022 § 200.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över Program för ekologisk hållbarhet överlämna 
socialförvaltningens skrivelse den 10 november 2022 till kommunstyrelsen. 
 
På begäran av Anders Johannesson (C) beslutar socialnämnden att Johannessons 
synpunkter får biläggas protokollet, bilaga 1 § 86/2022 
 
 
 
 
________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Socialchef 
               Biträdande socialchef 
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SN § 87 
 
Delegationsordning för socialnämnden fr o m 1 december 2022 
Dnr 9/22 
 
Socialnämnden beslutade den 29 september 2022 § 74 om delegationsordning för 
socialnämnden. 
 
Förslag till ny delegationsordning har upprättats med anledning av revideringar 
och komplettering kopplat till säkerhetspolisens nya föreskrifter om säkerhets-
skydd (PMFS 2022:1) som började gälla den 1 mars 2022. En ny punkt 8, 
säkerhetsskydd, har lagts till i del 1, allmän del.  
 
Revideringar har även gjorts under del 2, specifika områden, där samtliga 
delegationspunkter har gåtts igenom och korrigerats.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 november 2022 § 201. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 29 september 2022 § 74 och fr o m den 1 
december 2022 fastställa delegering av beslutanderätt för socialnämnden del 1 
allmän del och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet hörande bilaga, 
samt 
 
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till socialnämnden. 
 
 
 
 
 
 
________________ 
Exp till: Samtliga berörda 
               Reglementespärm 
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SN § 88 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-11-24 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-11-24 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2022-11-15 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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