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

Hallström (L), Christina Asperyd (S), Claes Gustavsson (SD), Lillemor Larsson 
(V), sekreterare Ida Grund, nämndsekreterare Kristin Karlsson §§ 26-39, 
verksamhetscontroller Nina Gustafsson ej §§ 28-29, övriga se § 29. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Rolf Korsbäck (S) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 2 maj 2022 klockan 15:00 
 Underskrifter  Paragrafer 26 - 39 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Ida Grund 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
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  Rolf Korsbäck (S) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 26-39 
  
Sammanträdesdatum 2022-04-28 
  
Anslaget uppsättes 2022-05-02 

 
 

Anslaget nedtages 
 

 
2022-05-24 
 

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

Ida Grund  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 26 
 
Parentation 
 
Inledningsvis håller ordföranden parentation över ersättaren XX som avlidit 
sedan nämndens föregående sammanträde. Ordföranden ber härefter om en 
stunds tystnad för att hedra XX minne. 
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SN § 27 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§§ 28-29 - Enhetschef IFO Josefine Maijala 
§ 30 – Carina Dahlström (MAS) och Katarina Söderlund (MAR) 
§ 31 – Förvaltningsjurist Sandra Elma 
§ 32-33 – Socialchef Anna Sundin och förvaltningsjurist Sandra Elma 
§ 34 - Biträdande socialchef Jari Heikkinen 
§§ 35 -38  – Socialchef Anna Sundin  
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SN § 28 
 
Nedläggning av faderskapsärende enligt 2 kap 7 § föräldrabalken 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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SN § 29 
 
Nedläggning av faderskapsärende enligt 2 kap 7 § föräldrabalken 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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SN § 30 
 
Information från förvaltningarna/förvaltningscheferna                                     
Dnr 90/22 
 

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Carina Dahlström och 
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Katarina Söderlund 
redovisar Patientsäkerhetsberättelsen 2021. 

 
• Socialchef Anna Sundin informerar om Hallstahammars arbete med 

flyktningmottagande från Ukraina.  
 

• Områdescheferna Monika Lehtonen, Monica Selin och Malin rådberg 
informerar om deras respektive verksamheter.  
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SN § 31 
 
Delegationsordning för socialnämnden fr o m den 1 maj 2022    
Dnr 9/22 
 
Socialnämnden beslutade den 24 mars 2022 § 24 om ny delegationsordning för 
socialnämnden. 
 
Det finns behov av ett förtydligande av delegationsordningen med anledning av 
kriget i Ukraina. Rätten att fatta beslut om ekonomiskt bistånd enligt LMA, lagen 
om mottagande av asylsökande, är för närvarande inte delegerad av 
socialnämnden. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2022 § 71. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 24 mars 2022 § 24 och fr o m den 1 maj 
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 
               Förvaltningsjurist  
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SN § 32 
 
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1 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 fem (5) stycken ej 
verkställda beslut enligt LSS under kvartal 1, 2022.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 19 april 2022 § 72 att överlämna ärendet till 
socialnämnden utan eget förslag.  
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar att notera redovisningarna som en anmälan samt att 
överlämna dem till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.  
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 
 
att notera redovisningen av ej verkställda beslut enligt 9 § lag om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade, kvartal 1 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 § 33 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-
omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag 
kvartal 1 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 1 2022 fanns inget (o) ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen.  
 
Områdeschef för individ och familjeomsorgen meddelar att det under kvartal 1 
2022 fanns inget (0) ej verkställt gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 19 april 2022 § 73 att överlämna ärendet till 
socialnämndet utan eget förslag. 
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar att notera redovsningarna som en anmälan samt att 
överlämna dem till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 
 
att notera redovisningen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 
inom äldreomsorgen, kvartal 1 år 2022 som en anmälan,  
 
att uttala att det inte finns några ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen inom individ- och familjeomsorgen, samt 
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Kommunal revision  
              Områdeschef äldreomsorgen 
              Områdeschef IFO 
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SN § 34 
 
Förutsättningar och behov för socialnämnden 2023–2025 
Dnr 97/22 
 
Förslag till förutsättningar och behov 2023–2025 har tagits fram för 
socialnämnden för år 2023–2025.  
 
Av förslaget framgår bland annat att förutsättningar och behov för 
grunduppdraget, planerade omfördelningar och kommande behov. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2022 § 74. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna förslag till budgetförutsättning för socialnämnden 2023–2025 och 
överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
 
________________ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
                Socialchef 
                Biträdande socialchef  
                Controller  
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SN § 35 
 
Motion av Peter Ristikartano (MP) angående personalkontinuitet i 
hemtjänsten – för yttrande                                       Dnr 101/22 
 
Peter Ristikartano anför i en motion ” Vi alla blir äldre. Och den dagen 
kommer när man vill ha hjälp i vardagen, och många av oss har hjälp redan. 
Hallstahammars kommun ger hjälp till hundratals äldre varje dag. Flera av de 
äldre uppskattar att de får hjälp av bekant personal, av folk som man hunnit 
lära känna, åtminstone litegrann. Samtidigt finns det fördelar att personalen i 
hemtjänsten känner till den äldre, det är lättare att ge passande hjälp när man 
vet vad som behövs och önskas. Det finns goda exempel där kommunen har 
lyckats med att ge bra service med hjälp av en stabil personalgrupp med låg 
personalomsättning, med kända ansikten för den äldre och, konstigt nog, till 
en lägre kostnad än de flesta i kommunsverige. Helt enkelt med bra 
personalkontinuitet. Ett sådant exempel är Emmaboda kommun, där relativt 
små personalgrupper planerar och genomför hjälpen för den äldre samtidigt 
som personalen trivs bättre på jobbet”. 
 
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun: 
-utreder hur kommunen kan få bättre personalkontinuitet i hemtjänsten, t ex 
genom Emmabodas modell. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 12 april 2022 bland annat Emmaboda 
har precis som motionären påpekar under många år erbjudit en god vård och 
omsorg och förtjänar positiv uppmärksamhet. Socialförvaltningen har under flera 
år följt deras arbete och fått inspiration till delar av vårt utvecklingsarbete. 
Hallstahammars kommun har under år arbetat med att förbättra 
personkontinuiteten i hemtjänsten och lyckas allt bättre. Detta sker särskilt inom 
ramen för den nationella mätningen som sker genom Sveriges kommuner och 
regioners försorg (SKR) – Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Den senaste mätningen genomfördes 2021 och i denna fick Hallstahammars 
kommun det bästa värde kommunen haft under de senaste åren tack vare ett 
riktat arbete för att förbättra just personalkontinuiteten. Socialnämndens 
arbete med att säkerställa en god personalkontinuitet fortsätter under 2022 och 
kommande år och arbetet får ytterligare stöd av den förändring som sker i 
lagstiftningen from juli 2022 och som fastställs from juli 2023 gällande fast 
omsorgskontakt i hemtjänsten. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2022 § 75. 
 
 
 
 
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2022-04-28 
 

12  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Forts SN § 35 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionen gällande personalkontinuitet i hemtjänsten ska anses vara besvarad 
med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens skrivelse den 12 april 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
                Socialchef 
                Biträdande socialchef  
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SN § 36 
 
Detaljplan för Herrevad 10, Dp 230 – för samråd    Dnr 91/22 
 
Kommunstyrelsen har översänt förslag till detaljplan för Herrevad 10 på samråd. 
Synpunkter ska ha inkommit senast den 2 maj 2022. Planförslaget innebär att 
kommunens ökade behov av platser på exempelvis särskilt boende eller förskola 
kan tillgodoses. Mark som tidigare medgett handel och småindustri medger nu 
vård, bostäder och förskola.  
 
Kommunfullmäktige fattade den 24 augusti 2018 ett inriktningsbeslut om att ett 
nytt särskilt boende ska tas fram till 2025. En lokaliseringsutredning pekade ut 
Herrevad i Kolbäck som en av de bästa platserna och den 15 april 2019 beslutade 
kommunstyrelsen att en ny detaljplan skulle upprättas för att säkerställa 
kommunens möjlighet att tillhandahålla platser på särskilt boende. Det före-
slagna planområdet består idag i huvudsak av en idrottsplats med grusplan samt 
lite gräsyta, åkermark och del av en skogsdunge. Exploatering av marken är 
positiv ur ett ekologiskt perspektiv då marken redan idag har annan användning 
och oexploaterad mark ej behöver tas i anspråk. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 12 april 2022 att man är positiv till 
förslaget till detaljplanen 230 för Herrevad 10. Socialnämndens medarbetare har 
aktivt deltagit i arbetet kring framtagandet av gestaltningsprogrammet för det 
planerade särskilda boendet för äldre och området runt boendet. De planerade 55 
platserna anses möta det kommande behovet av platser i särskilt boende för äldre 
under 2020-talet. Den demografiska utvecklingen innebär avsevärda 
volymökningar av antalet äldre dvs personer som är äldre än 80 år under 
perioden till och med 2035. Dessa tillkommande 55 platser i särskilt boende för 
äldre möte det demografiska behovet till och med 2030 med start 2026. Boendet 
kommer således tas i anspråk löpande i takt med den stora behovsökning som 
sker from primärt 2025/2026. Kommunen har en i detta sammanhang god hjälp 
av de platser som finns på Kristallen. Dessa platser gör att denna byggnation 
behöver färdigställas under 2026 utifrån gällande nuläge. Kommunen har en stor 
andel äldre i sin befolkning vilket succesivt ökar behovet av avancerad 
äldreomsorg till en begränsad andel av befolkningen. 
 
Det framtagna förslaget borgar för en god tillgänglighet skapas både inne som 
ute runt det nya området för alla åldrar. Planen möjliggör också ett flexibelt 
användande över tid vilket är både viktigt och nödvändigt.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2022 § 76. 
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Forts SN § 36 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uttala att man ställer sig positiv till detaljplan 230 för Herrevad 10 och i övrigt 
överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 12 april 2022 till 
kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
Exp till:  Kommunstyrelsen  
                Socialchef  
                Biträdande socialchef  
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SN § 37 
 
Detaljplan för Växthuset, Dp 229 – för samråd    Dnr 33/22 
 
Kommunstyrelsen har översänt förslag till ny detaljplan för Växthuset, Dp 229 
till bland annat socialnämnden för samråd.  
 
Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig bostadsbebyggelse, möjliggöra 
för ny bostadsbebyggelse med hänsyn till omgivningen samt möjliggöra för en 
förskola i den östra delen av planområdet för att säkerställa att planlagd mark 
finns för detta ändamål i framtiden. Syftet är även att säkerställa bevarande av 
naturvärden inom delar av skogsmarken. 
 
Planförslaget omfattar delar av de kommunalt ägda fastigheterna 
Hallstahammars- Nibble 1:131, Tuna 1:21, Valsta 3:10, de privatägda 
fastigheterna XX, XX, XX och XX samt en mindre del av den privatägda 
fastigheten XX. Planförslaget innebär att:  
 
 Bekräfta befintlig bostadsbebyggelse  
 Möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med tillhörande gatustruktur  
 Möjliggöra för förskola i östra delen  
 Säkerställa att områdets naturvärden bevaras  
 Säkerställa dagvattenhanteringen inom området  

 
Socialförvaltningen anför i skrivelse daterat den 12 april 2022 att man är positiv 
till förslaget till detaljplanen 229 för Växthuset enligt förslaget. Det råder 
bostadsbrist i kommunen så nya byggrätter för småhusbebyggelse är både 
behövda och efterfrågade. Tillgängligheten är också viktig att säkerställa för alla. 
Det är viktigt att området har en fysik tillgänglighet i alla delar och att till 
exempel material väljs som garanterar tillgänglighet för alla men särskilt för 
årsrika och funktionsnedsatta. Bebyggelsen bör också ha god tillgänglighet som 
medger kvarboende för äldre. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2022 § 77. 
  
Socialnämnden beslutar 
 
att uttala att man ställer sig positiv till detaljplanen 229 för Växthuset och i övrigt 
överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 12 april 2022 till 
kommunstyrelsen.  
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SN § 38  
 
Överflytt av coachverksamheten från socialnämnden till kultur- och 
fritidsnämnden                                       Dnr 124/22 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen anför i en gemensam 
skrivelse den 12 april 2022 bland annat att under 2016 inrättades 4,0 tjänst som 
barn- och ungdomscoacher i en förvaltningsövergripande enhet med uppdraget 
att arbeta förebyggande på olika arenor där barn och unga vistas i vardagen för 
att stärka deras förutsättningar för goda livsvillkor. 
 
Syftet med insatsen är att öka förutsättningarna för barn och unga att lyckas i 
skolan, att minska droganvändandet bland barn och unga, samt att minska före-
komsten av skadegörelse och klotter i samhället. Sedan starten har coacherna 
organiserats under IFO (individ- och familjeomsorgen), socialförvaltningen. Man 
beslutade att organisationstillhörigheten löpande skulle ses över och kunde 
komma att förändras. Inledningsvis kom uppdrag och arbetsbeskrivning till 
coacherna ifrån arbetsgruppen barn och unga inom ramen för Trygg och Säker. 
Sedan några år har kommunledningsgruppen övertagit ansvaret för framtagande 
av arbetsbeskrivning och övergripande målsättningar för verksamheten. 
 
Efter en utvärdering under våren 2022 beslutade kommunledningsgruppen att 
flytta coachernas organisatoriska tillhörighet från IFO till kultur- och fritids-
nämndens fritidsgårdsverksamhet. Att flytta coachverksamhetens organisatoriska 
tillhörighet till kultur och fritidsnämnden bedömer kommunledningsgruppen 
kommer att stärka verksamheten ytterligare då den får en mer neutral placering 
där. Det är viktigt att betona att placeringen enbart innebär att arbetsledning med 
vad det medför i form av arbetsmiljöansvar, medarbetarsamtal mm ligger på 
kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Verksamheten är sedan starten 2016 samfinansierad mellan kommunstyrelsen 
500 000 kronor, barn- och utbildningsnämnden 500 000 kronor, socialnämnden 
500 000 kronor, tekniska nämnden 250 000 kronor och kultur- och 
fritidsnämnden 250 000 kronor. I budgetförslaget fanns ingen kostnad medtagen 
för ledning, lokal, förbrukningsmaterial, fordon samt andra kostnader som 
behövs för att driva och förvalta en verksamhet. Samtliga nämnder har år 2018–
2022 fått lönekompensation med 2,2 % per år vilket ger en ram på 2 230 000 
kronor år 2022. Det återstår en obalans i budget år 2022 med 278 000 kronor 
som bör hanteras i mål och budget 2023–2025. 
 
Socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på en över-
gång av verksamheten Barn- och ungdomscoacherna från socialförvaltningen till 
kultur- och fritidsförvaltningen. Då strukturen är oberoende av organisatorisk 
tillhörighet och styrningen gemensam mellan socialförvaltningen/kultur-  
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Forts SN § 38 
 
och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen anser förvalt-
ningen att arbetssättet och inriktningen i coachernas arbete inte kommer att på-
verkas av en organisatorisk flytt i det hänseendet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2022 § 80. 
 
MBL-förhandling har ägt rum den 27 april 2022 varvid ingen erinran framfördes 
mot förslaget. 
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att 4,0 
tjänst som ungdomscoach flyttas från socialnämnden till kultur- och 
fritidsnämnden från och med den 1 juni 2022 och att  tjänsterna flyttas över i 
budget 2023 varvid kostnaden för dessa under 2022 belastar socialnämndens 
budget. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Ingvor 
Regnemers (S) yrkande. 
 
Socialnämnden beslutar således, under förutsättning av likalydande beslut 
av kultur- och fritidsnämnden 
 
att 4,0 tjänst som ungdomscoach flyttas från socialnämnden till kultur- och 
fritidsnämnden från och med den 1 juni 2022, samt 
 
att tjänsterna flyttas över i budget 2023 varvid kostnaden för dessa under 2022 
belastar socialnämndens budget.  
 
 
________________ 
Exp till: Socialchef  
               Kultur- och fritidsnämnden 
              Kommunstyrelsen fk 
              Barn-och utbildningsnämnden fk 
              Tekniska nämnden fk 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 39 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-04-28 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-04-28 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2022-04-19 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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