
 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2022-10-27 1 
Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, kl. 13.15 – 15:45 

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)  
 Barbara Kabacinski Hallström (L)  
 Håkan Freijd (M)   
 Alicia Stenfors (M)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Christer Hansson (V)  
 Elisabeth Moser (SD)  
   
 Övriga deltagande Ersättare: Jenny Hödefors (S), Marianne Avelin (C), Lennart Ahlström (S), 

Gun-Brith Rydén (KD), Lillemor Larsson (V), Claes Gustavsson (SD), 
sekreterare Ida Grund, verksamhetscontroller Nina Gustafsson, socialchef Anna 
sundin, områdeschef Annelie Todor (LSS), områdeschef Monica Selin (särskilt 
boende), områdeschef Monica Lehtonen (stöd i eget boende), verksamhetschef 
Mona Danielsson (äldreomsorg), övriga se § 77 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Tommy Emterby (KD) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 31 oktober 2022 klockan 15.00 
 Underskrifter  Paragrafer 76 - 80 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Ida Grund 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Tommy Emterby (KD) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 76 - 80 
  
Sammanträdesdatum 2022-10-27 
  
Anslaget uppsättes 2022-10-31 

 
 

Anslaget nedtages 
 

 
2022-11-22 

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

Ida Grund  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
SN § 76 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef  
Dnr 90/22 
 

- Ungdomscoacherna informerar om deras dagliga arbete med barn och 
unga i kommunen. Ungdomscoacherna samverkar med olika aktörer, 
bland annat socialtjänsten, skolorna, tekniska förvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen, polisen, svenska kyrkan, ungdomsmottagningen och 
vårdnadshavare. De arbetar utifrån målsättningarna att alla barn och 
ungdomar ska lyckas och känns sig trygga. 
 

- Carina Dahlström (MAS) redogör för den kvalitetsgranskning som har 
gjorts på bland annat särksilt boende och hemtjänst. Att 
kvalitetsgranskningen görs är för att alla ska erbjudas lika och bra vård. 

 
- Områdeschef Malin Rådberg redogör för det aktuella drogläget i 

kommunen. Hon informerar även om att socialtjänsten ska vara med i 
Socialstyrelsens pilotprojekt om att bryta ungdomars normativa beteende.  
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SN § 77 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§ 76 – Danha Bachiri (enhestchef), ungdomscocherna Rebecca Dupé, Papin 
Nishimwe, Synne Wiklund och Mohammed Hegazy, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) Carina Dahlström, områdeschef Malin Rådberg (individ- 
och familjeomsorgen),  
§§ 78-79 – Biträdande socialchef Jari Heikkinen 
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SN § 78 
 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, Hallstahammar – ansö-
kan om verksamhetsbidrag för år 2023   Dnr 286/22 
 
Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, Hallstahammar, ansöker i 
skrivelse inkommen den 3 oktober 2022 om verksamhetsbidrag för år 2023 om 
200 000 kronor. 
 
Förvaltningen anför i skrivelse den 3 oktober 2022 att RSMH fyller en mycket 
viktig funktion i samhället och fungerar som ett komplement och en viktig 
samarbetspartner till kommunens verksamheter och arbete för personer med 
psykisk ohälsa. Socialförvaltningen anser att RSMH är en mycket god och viktig 
samverkanspartner och förordar att bidraget ska medges enligt ansökan.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2022 § 181. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, Hallstahammar, 
bidrag med 200 000 kronor för år 2023,  
 
att kostnaden finansieras inom befintlig budget, samt  
 
att RSMH under 2024 kvartal 1 ska inkomma till socialnämnden med en 
redovisning av hur verksamhetsbidraget har använts.  
 
 
 
 
 
_______ 
Exp till: Riksförbundet för Social och Mental hälsa (RSMH) 
              Controller 
              Socialchef 
              Biträdande socialchef 
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SN § 79 
 
Riktat verksamhetsbidrag till pensionärsorganisationerna 2022        
Dnr 305/22  
 
Kommunens pensionärsorganisationer arbetar aktivt tillsammans med 
kommunen i ambitionen att Hallstahammars kommun ska bli alltmer äldrevänlig. 
Samverkan och samråd sker i frågor som berör och påverkar kommunens årsrika. 
Detta sker inom ramen för det kommunala pensionärsrådet, genom samverkan 
kring de kommunala äldreombuden och i en lång rad andra frågor som rör till 
exempel träffpunkter och en lång rad aktiviteter inom ramen för den 
förebyggande verksamheten.  
 
Genom organisationernas arbete stöds kommunens ambitioner om att bli mer 
äldrevänliga och långsiktiga. De förebyggande insatser mångdubblas och 
differentieras på ett bra sätt. Behovet av aktiviteter/insatser för kommunens 
årsrika genom och tillsammans med pensionärsorganisationerna är mycket stort. 
Mycket av organisationernas verksamheter är självfinansierade men också 
intäktsbaserade. Behovet av utökade insatser och aktiviteter för kommunens 
årsrika ökar också som en följd av den demografiska utvecklingen i kommunen.  
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 17 oktober 2022 att bedömning görs att 
ett särskilt bidrag till kommunens pensionärsorganisationer om tiotusen kronor 
per förening (totalt sex föreningar) är viktigt och önskvärt. Finansieringen sker 
via eftersökta statsbidrag. Aktuella föreningar i Hallstahammars kommun: PRO 
Kolbäck, Finska PRO, SKPF AVD 81, SPF Seniorerna Herrevad, SPF 
Seniorerna Klubb 65 och PRO Hallstahammar.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2022 § 183. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fördela ett särskilt riktat verksamhetsbidrag om 10 000 kronor för utökade 
insatser och aktiviteter till var och en av pensionärsorganisationerna; PRO 
Kolbäck, Finska PRO, SKPF AVD 81, SPF Seniorerna Herrevad, SPF 
Seniorerna Klubb 65 och PRO Hallstahammar, samt 
 
att kostnaden finansieras inom befintlig budget. 
 
 
________________ 
Exp till: Samtliga pensionärsorganisationer 
              Socialchef 
              Controller  
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SN § 80 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-10-27 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-10-27 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2022-10-04 och 2022-10-27 
- Synpunkter enligt anmälningsbilaga daterad 2022-10-27 

  
 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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