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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2021-03-25 1 
Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, kl. 13:15 – 16.50 

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

Marianne Avelin (C)  
 

 Rolf Korsbäck (S)   
 Pia Håkansson (S)  
 Birgitta Westman (S)  
 Sari Svanström (C)   
 Håkan Freijd (M) ej §§ 12-14  
 Barbro Sonesson (M) ej §§ 12-14  
 Tommy Emterby (KD)  
 Christer Hansson (V)  
 Elisabeth Moser (SD)  
 Alicia Stenfors (M) §§ 12-14  
   
 Övriga deltagande Ersättare: Jenny Hödefors (S) (ej §§ 12-14), Claes Gustavsson (SD) (ej §§ 12-

14), Alicia Stenfors (M) (ej §§ 12-14), Örjan Andersson (S) (ej §§ 12-14), Gun-
Brith Rydén (KD) (ej §§ 12-14), Maria Blomberg (L) (ej §§ 12-14), Barbara 
Kabacinski Hallström (L) (ej §§ 12-14), sekreterare Kristin Karlsson, socialchef 
Anna Sundin, övriga se § 15 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Marianne Avelin (C) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 26 mars 2021 klockan 11.00 
 Underskrifter  Paragrafer 12-25 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson       
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Marianne Avelin (C) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 12-25 
  
Sammanträdesdatum 2021-03-25 
  
Anslaget uppsättes 2021-03-26 

 
Anslaget nedtages 2021-04-17 

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

Kristin Karlsson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 12 
 
Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 13 
 
Ansökan om utökat umgänge under påskhelgen 
 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 14 
 
Ansökan om utökat umgänge under påskhelgen 
 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
SN § 15 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 62/21 
 
Socialförvaltningen informerar bland annat om följande: 
 
 

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Carina Dahlström och 
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Katarina Söderlund 
informerar om Patientsäkerhetsberättelse 2020. 
 

• Områdeschefer informerar om hur arbetat fortgår för sina respektive 
områden. 

 
• Biträdande socialchef informerar bland annat om stadsbidrag och arbete 

med förebyggande insatser. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 16 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§§ 12-14- Områdeschef IFO Malin Rådberg 
 
§ 15 – 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, utredare Sandra Elma, MAS Carina Dahlström, MAR 
Katarina Söderlund. 
 
§§ 19-20  - biträdande socialchef Jari Heikkinen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 17 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-
omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag 
kvartal 4 år 2020        Dnr 181/20 
 
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 äldreomsorgen har sammanställt en redovisning. Under kvartal 
4 2020 fanns inga ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen.  
 
Områdeschef för individ och familjeomsorgen har meddelat att det inte fanns 
några ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen under 
kvartal 4 2020. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 mars 2021 § 54. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uttala att det inte fanns några ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen för kvartal 4 2020. 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Områdeschef SÄBO 
              Områdeschef IFO 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
SN § 18 
 
Redovisning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 4 år 2020  
Dnr 182/20 
 
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.  
 
Tf socialchef meddelar att det finns 2 ej verkställda beslut enligt 9 § LSS under 
kvartal 4, 2020. Ett beslut gällande bostad med särskild service och ett beslut 
gällande ledsagning/avlösarservice 
 
Arbetsutskottet beslutade den 16 mars 2021 § 55 att överlämna ärende till 
nämnden utan eget förslag. 
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar att nämnden ska uttala att det finn två finns 2 ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS under kvartal 4, 2020. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande  
 
att uttala att det finns 2 ej verkställda beslut enligt 9 § LSS under kvartal 4, 2020, 
ett beslut gällande bostad med särskild service och ett beslut gällande 
ledsagning/avlösarservice. 
 
 
 
 _______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Socialchef 
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SN § 19 
 
Västmanlands integrationsstrategi 2021-2026 – för yttrande             
Dnr 76/21 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands län har skickat Västmanlands integrationsstrategi 
2021-2026 på remiss till Hallstahammars kommun. Kommunstyrelsen har 
skickat den vidare på remiss till bland annat socialnämnden för yttrande. 
 
Sveriges integrationspolitik utgår från regeringens nationella strategi ner till en 
regional länsnivå. I Västmanland finns en lång och stark tradition av 
samhandling i integrationsarbetet. Den Regionala överenskommelsen om 
samarbete kring nyanländas etablering och mottagande av ensamkommande barn 
i Västmanlands län, som tecknades i slutet av 2016, har syftat till att stärka och 
tydliggöra samhandling allt mer. Den har varit gällande under perioden 2016-
2020. Då överenskommelseperioden löpte ut har Integrationsrådet beslutat att 
fortsätta att stärka samhandlingen och integrationsarbetet genom en ny 
Integrationsstrategi.  
 
Strategin omfattar sex målområden som identifierats som särskilt viktiga. Dessa 
är;  
 
 Bosättning  
 Fysisk och psykisk hälsa  
 Meningsfull fritid 
 Samhällsorientering  
 Sysselsättning  
 Utbildning 

 
Strategin tas fram för att utveckla verksamheter, organisationer och det 
länsgemensamma arbetet. Strategin ger en nulägesbeskrivning, har en tydlig 
målbild över framtida önskvärt läge och en plan för hur målen skall uppnås.  
Fokus under den period som strategin kommer att vara gällande blir således det 
gemensamma genomförandet av länets integrationsarbete. Inom 
Integrationsrådets organisation kommer aktivitetsplaner att tas fram i syfte att nå 
de uppsatta målen. Det kommer att krävas samhandling och att samtliga berörda 
aktörer bidrar utifrån sitt ansvarsområde för att målen skall uppfyllas.  
 
Västmanlands Integrationsstrategi syftar till att ge integrationsarbetet i länet 
gemensamma ramar samt att stärka samhandlingen mellan berörda parter i länet. 
Integrationsstrategin syftar även till att skapa god och lyckad integration på både 
individ och samhällsnivå. 
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Forts SN § 19 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 12 mars 2021 bland annat att de delar 
uppfattningen gällande: 
 
Barn och unga - ambitionen att öka andelen utrikesfödda barn och vuxnas som 
upplever god psykisk och fysik hälsa. I följderna av covid så kommer breda 
insatser krävas för att förbättra barn och ungas psykiska mående generellt.  
 
Samhällsorientering - att en likvärdig samhällsorientering erbjuds hos alla 
länets kommuner och aktörer. Förvaltningen önskar också att 
samhällsorienteringen ska ske tidigt, ske via certifierade 
samhällskommunikatörer och säkerställas genom löpande kunskapstester. 
 
Sysselsättning - att andelen nyanlända i aktiv sysselsättning måste öka. De 
föreslagna åtgärderna kan med stor fördel kompletteras med minskade insteg till 
vården och omsorgen, nya yrkestitlar, språkombud på arbetsplatser, språkpraktik 
och riktade yrkesspår för att få ytterligare genomslag och öka möjligheterna till 
positiva resultat för flera människor. Ambitionen måste vara verkliga arbeten 
tidigt i integrationen. Samverkan med arbetsförmedlingen kan och måste 
utvecklas ytterligare och arbetsmarknadspolitiken tydliggöras så spelreglerna är 
kända och transparanta.   
 
Vidare anför socialförvaltningen att det råder bostadsbrist i sju av länets 
kommuner och att förvaltningen tycker att det är viktigt att arbetet med att alla 
kommuner avsätter lägenheter för sociala ändamål inte enkom till nyanlända utan 
till människor i behov av boende t ex våldsutsatta kvinnor/familjer. Social förtur 
till lägenheter är ett väldigt angeläget mål för alla länets kommuner och oerhört 
viktigt för den sociala hållbarheten.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 mars 2021 § 56. 
 
Tommy Emterby (KD) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag följande: 
Att omarbeta strategin så att fokus i större grad handlar om att integration och 
vägen in i Sverige går genom utbildning, egen försörjning och det svenska 
språket, att tydliggöra det egna ansvaret för att klara integrationen, att lyfta upp 
delarna kring utbildning och sysselsättning, att svaret från socialnämnden 
tydligare belyser de konsekvenser som införandet skulle innebära för 
socialnämnden med de kunskaper vi har idag, att tydliggöra vilken roll detta 
dokument spelar i den kommunala styrningen. 
 
Håkan Freijd (M) och Elisabeth Moser (SD) instämmer i Tommy Emterbys (KD 
yrkande. 
 
På ordförandes förslag ajourneras sammanträdet i 10 minuter. 
 
Sammanträdet återupptas. 
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Forts SN § 19 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag till  Tommy Emterbys (KD) tilläggsyrkande. 
 
Votering begärs och verkställs. 
 
Ordföranden föreslår att voteringspropositionen bestäms så att den som röstar 
för Tommy Emterbys (KD) tilläggsyrkande röstar ja och den som röstar för 
arbetsutskottets förslag röstar nej. 
 
Voteringspropositionen godkänns och votering genomförs. 
 
Ordföranden finner att omröstningen utfallit så att 4 ledamöter har röstat ja, 7 
har röstat nej (bilaga 1 § 19/21). Socialnämnden ha således bifallit 
arbetsutskottets förslag. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över Västmanlands integrationsstrategi 2021-2026 
överlämna förvaltningens skrivelse den 12 mars 2021 till kommunstyrelsen. 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Socialchef 
              Biträdande socialchef 
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SN § 20 
 
Komplettering till internkontrollplan för socialnämnden 2021   
Dnr 393/21 
 
Socialnämnden beslutade den 26 november 2020 § 116 om nämndspecifika 
kontrollområden som ska granskas under 2021: 
 
Individ- och familjeomsorgen 

• Tillbud, avvikelser och arbetsskadeanmälningar 
• Dokumentation på dygnet runt boende 
• Lex Sarah och inkomna klagomål 

 
Arbete – utbildning 

• Hot och våld  
• Individuella studieplaner (IUP) för deltagare/elever SFI/SVA 
• Handlingsplaner deltagare Jobbcentrum 
• Hygien kök/städrutiner 
• Arbetsmiljörutiner Jobbcentrum verksamheter 
• Brandsäkerhet  
• Externa utförare Vuxenutbildningen 

 
LSS-verksamheten 

• Genomförandeplaner 
• Personalens arbetsmiljö 
• Minska miljöpåverkan 

 
Område Äldreomsorgen  
 
Stöd i särskilt boende/SÄBO 

• Kvalitetssäkrad SoL dokumentation i verkställighet 
• Rättsäkra utredningar som ger rätt bifall enligt SoL 
• Genomförandeplaner 
• Efterlevs rehabkedjan  
• Måltidsmiljön 

 
Stöd i eget boende (hemtjänst) 

• Genomförandeplaner 
• Introduktion av nyanställda 
• Personalkontinuiteten inom ordinärt boende 
• Brandsäkerhet på våra mötesplatser 
• Kvalitetsregister Senior alert 
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Forts SN § 20 
 
Sedan socialnämndens beslut har kommunstyrelsen beslutat om  
kommunövergripande internkontrollobjekt som alla nämnder ska arbeta med 
under 2021: 
 
Kommunövergripande 

• Uppföljning av avtalstroheten 
• Tillgänglighet telefoni 
• Representation 
• Brandskydd 

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 mars 2021 § 57. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att som komplettering till internkontrollplan för socialnämnden 2021 anta 
följande kommunövergripande interkontrollpunkter: 
 

• Uppföljning av avtalstroheten 
• Tillgänglighet telefoni 
• Representation 
• Brandskydd 

 
 
_______ 
Exp till: Socialchef 
              Biträdande socialchef 
              Områdeschefer 
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SN § 21 
 
Underskriftsbemyndigande för socialnämnden fr o m 1 april 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 16 mars 2021 § 58. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 18 januari 2021 § 9 och med verkan  
fr om den 1 april 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 § 22 
 
Tillägg till socialnämndens delegationsordning under coronapandemin från 
och med den 1 april 2021 till och med den 31 maj 2021            
Dnr 12/21 
 
Socialnämnden beslutade den 18 februari 2021 § 8 att anta tillägg till 
delegationsordningen till och med den 31 mars 2021. Med anledning av rådande 
situation med covid 19 önskar socialförvaltningen att förlänga tillägget till 
socialnämndens delegationsordning till och med den 31 maj 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 besluts-
fattare är frånvarande. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 mars 2021 § 59. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att från och med den 1 april 2021 anta tillägg till socialnämndens 
delegationsordning enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att tillägget till socialnämndens delegationsordning ska gälla till och med den 31 
maj 2021. 
 
 
_______ 
Exp till: Socialchef 
              Biträdande socialchef 
              Controller 
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SN § 23 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-03-25 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-03-25 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2021-02-23, 2021-03-16 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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SN § 24 
 
Handlingsplan mot självmord 
 
Tommy Emterby (KD) väcker vid sittande sammanträde ärendet gällande 
handlingsplan mot självmord. 
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 
 
att ärendet gällande handlingsplan mot självmord behandlas vid ett senare 
tillfälle. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Socialchef 
              Biträdande socialchef 
              Tommy Emterby (KD) 
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SN § 25 
 
Införande av journalsystemet Cosmic i Hallstahammars kommun 
 
Håkan Freijd (M) väcker vid sittande sammanträde ärendet gällande införande av 
journalsystemet Cosmic i Hallstahammars kommun. 
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 
 
att ärendet gällande införande av journalsystemet Cosmic i Hallstahammars 
kommun behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Socialchef 
              Biträdande socialchef 
              Håkan Freijd (M) 
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