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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2022-06-20 1 
Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, kl. 13.15 – 16.00 

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)  
 Alicia Stenfors (M) ej § 48-49  
 Lillemor Larsson (V) ej § 48-49  
 Tommy Emterby (KD)  
 Elisabeth Moser (SD)  
   
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: Jenny Hödefors (S) ej § 48-49, Marianne Avelin (C) ej § 48-49, 

Lennart Ahlström (S) ej § 48-49, Christina Asperyd (S) ej § 48-49, Barbara 
Kabacinski Hallström (L) ej § 48-49, Claes Gustavsson (SD) ej § 48-49, 
sekreterare Ida Grund, verksamhetscontroller Nina Gustafsson, ej 49-49, övriga 
se § 47 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Birgitta Westman (S) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 22 juni 2022 klockan 10.00 
 Underskrifter  Paragrafer 47 - 56 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Ida Grund 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Birgitta Westman (S) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 47 - 56 
  
Sammanträdesdatum 2022-06-20 
  
Anslaget uppsättes 2022-06-22 

 
 

Anslaget nedtages 
 

 
2022-07-14 

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

Ida Grund  
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SN § 47 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§§ 48-49 - Enhetschef IFO Josefine Maijala 
§ 51 – Biträdande socialchef Jari Heikkinen, områdeschef Annelie Todor (LSS), 
områdeschef Hanna Wannberg (arbete och utbildning), områdeschef Monica 
Lehtonen (stöd i eget boende), områdeschef Malin Rådberg (individ- och 
familjeomsorgen) 
§ 52-54 – Biträdande socialchef Jari Heikkinen 
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SN § 48 
 
Begäran om utökat umgänge jml LVU 
 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2022-06-20 
 

4  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
SN § 49  
 
Begäran om utökat umgänge jml LVU 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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SN § 50 
 
Socialnämndens måltidsföredömen 
 
Utformningen av måltidsmiljön och hur måltiderna serveras har betydelse för 
den enskildes lust att äta och att känna välbefinnande.  
 
En positiv upplevelse av måltiden är kopplad till många olika faktorer såsom 
sällskapet, rummet och dukningens utformning och matens smak, form och färg 
samt konsistens. God kvalitet handlar också om matens smak, att få känna doften 
av lagad mat och ta del av hur maten tillagas.  
 
De fyra avdelningar som idag får socialnämndens särskilda uppmärksamhet som 
måltidsföredömen har alla visat upp en måltidsmiljö av väldigt hög klass.  
 
De fyra avdelningarna är: 

- Ekbacken - Lövåsen har en avdelning med 18 poäng 
- Nedre Åstigen, Strandgården med 18 poäng 
- Östra Åhöjden, Strandgården med 18 poäng 
- Skantzen 1, Äppelparken har 1 avdelning med 18 poäng 
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SN § 51 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef  
Dnr 90/22 
 

- Biträdande socialchef Jari Heikkinen redogör för de statsbidrag som 
socialnämnden beviljats 
 

- områdescheferna Annelie Todor, Hanna Wannberg Monika Lehtonen och 
Malin Rådberg redogör för resultatet av medarbetarundersökningarna 
samt informerar om deras respektive verksamheter. 

 
- Hanna Wannberg infomerar om att Arbete och utbildning kommer att 

skriva samarbestavtal med Arbetsförmedlingen 
 

- Malin Rådberg informerar om den nya lagförändringen som innebär att 
ansvaret för bostadsanskaffning när det gäller massflyktningar kommer 
att flyttar över från Migrationsverket till kommunerna.  
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SN § 52 
 
Visualisering av socialnämndens arbete med digitalisering    Dnr 430/21 
 
Håkan Freijd (M) väcker vid socialnämndens sammanträde den 15 december 
2021 § 106 ärende gällande visualisering av socialnämndens arbete med 
digitalisering.  
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 9 juni 2022 bland annat att det 
framförda nämndinitiativet är helt i linje med det arbete som till del är igångsatt i 
socialförvaltningens digitaliseringsarbete. Det är ett mycket bra medium att 
använda för att sprida kunskap om tekniken och dess förtjänster. 
Socialförvaltningen har redan idag videoklipp om tex digital signering läkemedel 
och annan välfärdsteknik. Det finns också ett par uppföljningar på aktuell teknik. 
Den digitala fixaren finns också tillgänglig digitalt via kommunens hemsida i 
form av ett videoklipp som sett av många besökare. Videoklippen är ett bra sätt 
för våra kunder att bekanta sig med tekniken och dess förtjänster. 
Socialförvaltningen kommer förslagsvis löpande att visa upp nya videoklipp för 
socialnämnden om önskemål finns.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 juni § 119. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ärendet gällande visualisering av socialnämndens arbete med digitalisering 
ska anses behandlat med hänvisning till socialförvaltningens skrivelse daterat 
den 9 juni 2022, samt 
 
att socialnämnden fortsätter arbeta med och utveckla visualisering av nämndens 
arbete med digitalisering utifrån vad som beskrivs i förvaltningens skrivelse. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Socialchef 
              Biträdande socialchef  
           Håkan Freijd (M) 
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SN § 53 
 
Verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren för år 2023       Dnr 169/22 
 
Brottsofferjouren (BOJ) har i skrivelse inkommen den 30 maj 2022 ansökt om 
kommunalt bidrag, 99 648 kronor för sin verksamhet för 2023. För 2022 
beviljade socialnämnden ett bidrag till brottsofferjouren på 98 076 kronor. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse bland annat att Brottsofferjourens 
verksamhet är både efterfrågad och uppskattad av kommuninvånarna i 
Hallstahammar. Stödcentrum för unga, vittnesstödsverksamheten och 
stödpersonsverksamheten hade under år 2021 56 ärenden där Hallstahammarbor 
var aktuella. Förvaltningen anser att verksamhetsbidrag bör ges i detta fall. 
Frågan om föreningens soliditet, eget kapitalt bör diskuteras vidare.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 juni § 120. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja Brottsofferjouren verksamhetsbidrag om 99 648 kronor för 
verksamhetsår 2023, samt 
 
att kostnaden finansieras inom befintlig budget. 
 
 
 
 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Brottsofferjouren 
               Socialchef 
               Biträdande socialchef  
               Controller 
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SN § 54 
 
Medelstilldelning för 2023 till Norra Västmanlands Samordningsförbund 
Dnr 158/22 
 
Norra Västmanlands Samordningsförbund anför i skrivelse till Hallstahammars 
kommun bland annat att: Försäkringskassan kontaktar varje år alla 
Samordningsförbund i Sverige om hur mycket samverkansmedel Regioner och 
kommuner har möjlighet att bidra med till respektive Samordningsförbund inför 
kommande år. Enligt Finsam-lagen ska finansieringen av Samordningsförbund 
fördelas med 50 % från staten (Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan), 25 
% från Regionen och 25 % gemensamt från kommunerna. Fördelningen av 
kommunernas andel av medlemsinsatsen ska, enligt förbundsordningen för Norra 
Västmanlands Samordningsförbund (§12), göras utifrån invånarantalet den 1 
november året före. 
 
Förbundet finansierar samordning av såväl individinsatser som strukturella 
insatser, men med tyngdpunkt på individinsatser. För att Norra Västmanland 
Samordningsförbund ska kunna fortsätta finansiera de fyra 
samverkansplattformarna för individer (Samordningsteam) i samma utsträckning 
som tidigare fattas drygt 400 tkr vid oförändrad medelstilldelning.  
Förbundsstyrelsen föreslår därför att förbundet ska göra ett nytt försök att utöka 
tilldelningen inför 2023, och att därför äska om totalt 7 525 tkr (vilket är en 
ökning från årets 7 046 tkr.)  
 
Norra Västmanlands Samordningsförbund föreslår att Hallstahammars kommun 
beviljar 427 000 kr i medelstilldelning till Norra Västmanlands 
Samordningsförbund för 2023, vilket innebär en total medelstilldelning från 
medlemmarna på 7 525 000 kr.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 juni § 121. 
 
Alicia Stenfors (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Alicia Stenfors (M) yrkande. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja Norra Västmanlands Samordningsförbund 427 000 kronor i 
medelstilldelning för år 2023 under förutsättning att övriga medlemmar fatta 
likalydande beslut, samt 
 
att kostnaden finansieras inom befintlig budget. 
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Forts SN § 54 
 
Alicia Stenfors (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 
 
 
 
 
_______ 
Exp till: Norra Västmanlands samordningsförbund 
              Socisalchef 
              Biträdande socialchef 
              Controller 
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SN § 55 
 
Delegationsordning för socialnämnden fr o m den 1 juli 2022    
Dnr 9/22 
 
Socialnämnden beslutade den 28 april 2022 § 31 om ny delegationsordning för 
socialnämnden. 
 
Förslag till ny delegationsordning har upprättats med anledning av ändringar i 
punkt 4 - inköp och upphandling, punkt 7 - beslut om utredning av kränkande 
särbehandling, trakasserier samt punkt 15 - beslut om lön för arbetstagare.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 juni § 122. 
 
Socialnämnden besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 28 april 2022 § 31 och fr o m den 1 juli 
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 § 56 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-06-20 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-06-20 
- Synpunkter enligt anmälningsbilaga daterad 2022-06-20 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2022-06-02 och 2022-06-14 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 
 
 
 

 

 


	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
	Sida
	Sammanträdesdatum
	ANSLAG/BEVIS

