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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2021-02-18 1 
Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, kl. 13:15 – 16.15 

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)   
 Barbro Sonesson (M) ej §§ 1-2  
 Tommy Emterby (KD)  
 Christer Hansson (V)  
 Elisabeth Moser (SD)  
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: Jenny Hödefors (S) (ej §§ 1-2), Claes Gustavsson (SD) (ej §§ 1-2), 

Alicia Stenfors (M) (ej §§ 1-2), Örjan Andersson (S) (ej §§ 1-2), Marianne 
Avelin (C) (ej §§ 1-2), Maria Blomberg (L) (ej §§ 1-2), Marianne Avelin (C) (ej 
§§ 1-2), Gun-Brith Rydén (KD) (ej §§ 1-2). Sekreterare Kristin Karlsson, 
socialchef Anna Sundin (ej §§ 1-2, 5-11), övriga se § 4 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Christer Hansson (V) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 19 februari 2021 klockan 14.00 
 Underskrifter  Paragrafer 1-11 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson       
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Christer Hansson (V) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 1-11 
  
Sammanträdesdatum 2021-02-18 
  
Anslaget uppsättes 2021-02-20 

 
Anslaget nedtages 2021-03-14 

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

Kristin Karlsson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 1 
 
Ansökan om utökat umgänge under sportlovet 
 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 2 
 
Medgivande till privatplacering enligt 6 kap 6 § SoL 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
SN § 3 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 62/21 
 
Socialförvaltningen informerar bland annat om följande: 
 
 

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Carina Dahlström informerar 
om vaccination. 
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SN § 4 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§ 5 – Socialchef Anna Sundin, biträdande socialchef Jari Heikkinen, 
områdeschef IFO Malin Rådberg, områdeschef Arbete Utbildning Hanna 
Wannberg, områdeschef särskilt boende Monika Selin, områdeschef stöd i eget 
boende Monica Lehtonen, controller Anna-Sofie Eriksson, controller Natasha 
Arborelius 
 
§§ 6-7,10 - biträdande socialchef Jari Heikkinen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 5 
 
Årsredovisning för socialnämnden 2020 inklusive resultat av internkontroll 
2020 och mål och nyckeltalstabell 2020 
Dnr 45/21 
 
Socialförvaltningen har upprättat årsredovisning för socialnämndens verksamhet 
under 2020 inklusive resultat av internkontroll 2020 samt mål och 
nyckeltalstabell 2020.  
 
Inledningsvis anförs bland annat att: Socialnämnden visar per sista december 
2020 på ett överskott på nästan 26 miljoner kronor (+5, 80 %) men exklusive 
engångsvisa statsbidrag i samband med Covid -19 uppgår resultatet till lite drygt 
11,8 miljoner kronor (2,63 %). Verksamheten prognostiserar ett resultat om lite 
drygt 1,5 miljoner kronor utan övriga statsbidrag. Socialnämndens överskott i 
ordinarie verksamhet finns primärt till följd av ej verkställda beslut och ej 
använda medel för kommande volymökningar inom äldreomsorgen. Det finns 
flera verksamheter som inte balanserar 2020. Socialnämnden redovisar en 
godkänd måluppfyllelse mot nämndens mål men arbete kvarstår för att nå ända 
fram. Flera av nämndens verksamheter erhåller i en nationell jämförelse 
toppresultat. Arbetet kvarstår dock så att alla når samma nivåer. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2021 § 17. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna socialnämndens årsredovisning 2020 samt mål och nyckeltalstabell 
2020, och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
_______ 
Exp till: Socialchef 
               Biträdande socialchef 
               Kommunstyrelsen 
               Controller 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
SN § 6 
 
Ny översiktsplan för Eskilstuna kommun – granskning - för yttrande    
Dnr 19/21 
 
Eskilstuna kommun har översänt ett förslag till ny kommunövergripande 
översiktsplan till kommunstyrelsen i Hallstahammars kommun. 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bland annat socialnämnden. 
Granskningstiden är från och med den 18 januari 2021- till och med den 31 mars 
2021.  
 
Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras. Planen täcker hela Eskilstuna kommuns yta. 
 
Förslaget till översiktsplan har bearbetats utifrån de yttranden som kom in under 
samrådet. Det slutliga förslaget ställs nu ut för granskning.  
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse att planen ser ut att vara välarbetad, 
väldisponerad och välavvägd. I övrigt har förvaltningen inget att anföra i sak. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2021 § 18. 
 
Socialnämnden beslutar 
att som sitt yttrande uttala att man inte har något att erinra mot förslaget om ny 
översiktplan för Eskilstuna kommun.  
 
 
 
 _______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Socialchef 
              Biträdande socialchef 
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SN § 7 
 
Delegationsordning för socialnämnden fr o m 22 februari 2021       
Dnr 11/21 
 
Socialnämnden beslutade den 26 november 2020 § 118 om ny delegations-
ordning för socialnämnden. 
 
Ett nytt förslag på delegationsordningen har upprättats. Följande punkter tas bort 
från delegationsordningen: 

• Beslut om bistånd i form av trygghetslarm till personkrets 1,2 och 3 LSS 
• Beslut om bistånd i form av matdistribution till personkrets 1,2 och 3 

LSS 
• Beslut om bistånd i form av insatser genom snabbtjänst för personer över 

75 år som tillhör personkrets 1,2 och 3 LSS 
 

Följande punkter föreslås läggas till i delegationsordningen under rubriken 
Arbete och utbildning: 

• Beslut om avstängning av elev under högst två veckor. – Delegat: 1. 
Rektor, 2. Biträdande rektor, 3. Områdeschef 

• Beslut om avstängning av elev under mer än två veckor. – Delegat: 
Arbetsutskottet. 

 
Då kommunstyrelsen har ändrat i delegationsordningen del 1 som är gemensam 
för alla nämnder tillkommer följande punkter: 

• Avrop/konkurrensutsättning från befintliga ramavtal – Delegat: 
förvaltningschef 

• Avbrytande av avrop/konkurrensutsättning från befintliga ramavtal – 
Delegat: förvaltningschef 

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 januari 2021 § 9. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 26 november 2020 § 118 och fr o m den 
22 februari 2021 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: Alla upptagna i förteckningen 
               Reglementspärm 
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SN § 8 
 
Tillägg till socialnämndens delegationsordning under coronapandemin från 
och med den 22 februari 2021 till och med den 31 mars 2021            
Dnr 12/21 
 
Med anledning av rådande situation med covid 19 har socialförvaltningen 
upprättat ett förslag på tillägg till socialnämndens delegationsordning som är 
tidsbegränsat till och med den 31 mars 2021.. Syftet med tillägget är att minska 
sårbarheten i organisationen och säkerställa att det finns ett tillräckligt antal 
ersättare på plats för att fatta beslut i det fall ordinarie beslutsfattare är 
frånvarande. 
 
Socialnämnden antog den 26 november 2020 § 119 tillägg till socialnämndens 
delegationsordning. Sedan dess har socialnämndens delegationsordning gjorts 
om, därmed behöver även tillägget göras om. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 januari 2021 § 10. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att i och med upphävande av sitt beslut den 26 november 2020 § 119 och från 
och med den 22 februari 2021 anta tillägg till socialnämndens 
delegationsordning enligt en till ärendet hörande bilaga,  
 
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till socialnämnden, samt 
 
att tillägget till socialnämndens delegationsordning ska gälla till och med den 31 
mars 2021. 
 
_______ 
Exp till: Alla upptagna i förteckningen 
               Reglementspärm 
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SN § 9 
 
Underskriftsbemyndigande för socialnämnden fr o m 22 februari 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. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 januari 2021 § 11. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 27 augusti 2020 § 80 och med verkan  
fr om 22 februari 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 § 10 
 
Licensavtal gällande Stim för musikanvändning för godkännande samt 
finansiering härför – för yttrande    Dnr 15/21 
 
Sedan januari 2016 har Hallstahammars kommun, i avvaktan på normalavtals-
förhandlingen mellan SKL och STIM saknat licensavtal med Stim. SKR har 
tidigare rekommenderat kommuner att avvakta med avtalstecknande tills för-
handlingarna är avslutade. På grund av att förhandlingen mellan SKR och STIM 
gick mycket långsamt erbjöd STIM under 2019 Hallstahammars kommun en 
möjlighet att teckna nytt ramavtal (licensavtal) med Stim som omfattade den 
kommunala musikanvändningen. Kostnaden för 2016-01-01 – 2018-12-31 var då 
261 533 kronor och för 2019, 90 688 kronor som ska fördelas på alla berörda 
nämnder. Kostnaden som ska fördelas på nämnderna. Kostnaden för 2016-01-01 
– 2018-12-31 skulle för socialnämndens del bli 54 443 kronor. För år 2019 skulle 
socialnämndens kostnad bli 19 055 kronor. Kommunstyrelsen skickade avtalet 
till bland annat socialnämnden för yttrande. 
 
Socialnämnden beslutade den 23 maj § 45 att för sin del godkänna avtalet och att 
kostnaderna ovan ska tas från befintlig budget. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2019 § 125 att godkänna licensavtal 
gällande STIM för musikanvändning och att respektive nämnd betalar för sina 
respektive verksamheters kostnader enligt avtalet.  
 
Efter kommunstyrelsens beslut bedömde Stim, då förhandlingen med SKR 
befann sig i ett slutskede, att inte fakturera enligt det av kommunstyrelsen 
beslutade avtalet då avgiften skulle komma att behöva justeras.  
 
Stim har nu inkommit med förslag till nytt avtal vilket innebär en lägre kostnad 
för kommun. För åren 2016-2019 uppgår kostnaden till 216 170 kronor som ska 
fördelas på respektive nämnd att betala för sina respektive verksamheters 
kostnader enligt avtalet. Även detta avtal har kommunstyrelsen remitterat till 
bland annat socialnämnden.  
 
Enligt det nya avtalet blir socialnämndens kostnad för 2016-01-01 – 2018-12-31 
33 210 kronor. För år 2019 blir nämndens kostnad 11 624 kronor. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 januari 2021 § 12. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att för sin del godkänna licensavtal gällande Stim för musikanvändning och att 
kostnaderna ska tas från befintlig budget. 
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Forts SN § 10 
 
 
_______ 
Exp till: Socialchef 
              Biträdande socialchef 
              Controller 
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SN § 11 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-02-18 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-02-18 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2020-12-21, 2021-01-11, 2021-01-19,  

2021-02-09  
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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