
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2020-05-18 1 
Plats och tid KF-salen och KS-salen, Kommunhuset, kl. 13.15 – 15.35 
 Beslutande Ingvor Regnemer (S) ordförande 

Anders Johannesson (C) 
 

 Rolf Korsbäck (S)   
 Christina Aspenryd (S)  
 Birgitta Westman (S)  
 Sari Svanström (C)  
 Jenny Hödefors (S)  
 Gun-Brith Rydén (KD)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Christer Hansson (V)  
 Claes Gustavsson (SD)   
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: sekreterare Kristin Karlsson, socialchef Lillemor Quist, ersättare 

Barbara Kabacinski Hallström (L) ej §§ 44-45, övriga se § 47. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Christer Hansson (V) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 19 maj 2020 klockan 13.00 
 Underskrifter  Paragrafer 44-55 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson         
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Christer Hansson (V) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 44-55 
  
Sammanträdesdatum 2020-05-18 
  
Anslaget uppsättes 2020-05-19 

 
Anslaget nedtages 2020-06-10 

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

Kristin Karlsson  

 Utdragsbestyrkande 
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2  
 

  
 
 
SN § 44 
 
Begäran om utökat umgänge enligt LVU 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 
 
                 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 45 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst  
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 46 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 29/20 
 
 
 

• Enhetschef Pia Nordin och skötare Susanne Lindberg informerar 
om Drivknutens dagliga sysselsättning. 

• Områdeschef för Individ och familjeomsorgen informerar om 
förvaltningens arbete med kvinnofridssamordning. 

• Socialchef Lillemor Quist informerar om förvaltningens arbete 
med covid-19. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 47 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
 
§§ 44-45 – enhetschef IFO Malin Rådberg, områdeschef IFO Anna Sundin 
 
§ 46 – enhetschef Pia Nordin, skötare Susanne Lindberg, områdeschef IFO Anna 
Sundin, områdeschef särskilt boende Monika Selin, områdeschef stöd i eget 
boende Monica Lehtonen, biträdande socialchef Jari Heikkinen, utredare Sandra 
Elma 
 
§ 48 - områdeschef IFO Anna Sundin, områdeschef särskilt boende Monika Selin 
 
§ 50 - områdeschef särskilt boende Monika Selin och områdeschef stöd i eget 
boende Monica Lehtonen 
 
§§ 51 -52 – biträdande socialchef Jari Heikkinen 
 
§§ 53-54 – utredare Sandra Elma 
 
 
 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 48 
 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-
omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag 
(2001:453) kvartal 1 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 
1 fanns ett ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.  
 
Områdeschef för individ och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning 
för kvartal 1 år 2020. Rapporten visar att det finns 3 ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § SoL. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 12 maj 2020 § 135 att överlämna ärende till 
socialnämnden utan eget förslag. 
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar att redovisningarna av ej verkställda gynnande beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL ska noteras som en anmälan samt överlämna dem till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 
 
att notera redovisningarna av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlag (2001:453), kvartal 1 år 2020 som en anmälan, samt  
 
att överlämna redovisningarna till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Kommunens revisorer 
               Områdeschef IFO 
               Områdeschef Särskilt boende 
            

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 49 
 
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1 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 kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.  
 
Enligt socialförvaltningens upprättade redovisning finns det inga ej verkställda 
beslut enligt LSS under kvartal 1, 2020. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj 2020 § 136. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uttala att det inte fanns några gynnande beslut som inte har verkställts enligt 9 
§ lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 1 år 
2020. 
 
 
 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Kommunens revisorer 
               Områdeschef LSS 
 
 
            

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2020-05-18 
 

8  
 

  
 
 
SN § 50 
 
Obligatorisk användning av munskydd inom äldrevård och hemtjänst          
Dnr 188/20 
 
Claes Gustavsson (SD) väcker vid sammanträde den 27 april § 43 ärende 
gällande riktlinje avseende obligatorisk användning av munskydd inom äldrevård 
och hemtjänst.  
 
Socialnämnden beslutade vid samma sammanträde att ärendet ska behandlas vid 
ett senare tillfälle. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 11 maj 2020 bland annat att 
sammantaget så följer Hallstahammars kommuns socialnämnds aktuella 
verksamheter de rekommendationer och regler som anförs i Claes Gustavssons 
(SD) skrivelse, dessa revideras ibland och då kommer även vår användning av 
munskydd följa dessa nya direktiv. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj 2020 § 137. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att gällande ärende avseende obligatorisk användning av munskydd inom äldre-
vård och hemtjänst uttala följande: Hallstahammars kommuns socialnämnds 
aktuella verksamheter följer följande rekommendationer och regler: 
 

• Arbetsmiljöverkets information om arbetsmiljö och regler kring personlig 
skyddsutrustning kopplat till covid-19. 

• Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning och val av 
skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg. 

• Reglerna om arbetskläder och skyddskläder som finns i Socialstyrelsens 
föreskifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg. 

 
Dessa regler revideras ibland och då kommer även kommunens användning följa 
dessa nya direktiv.  
 
 
_______ 
Exp till: Claes Gustavsson (SD) 
               Socialchef 
               Biträdande socialchef 
 
                
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 51 
 
Serviceavtal gällande medicintekniska produkter/hjälpmedel – Region Väst-
manland, Hjälpmedelscentrum – för yttrande                Dnr 176/20 
 
Region Västmanland, Hjälpmedelscentrum, har till Hallstahammars kommun 
skickat serviceavtal gällande medicintekniska produkter/hjälpmedel för under-
skrift.Kommunstyrelsen har skickat avtalet till bland annat socialnämnden för 
yttrande.  
 
Socialförvaltningen meddelar att de inte har några synpunkter på förslaget. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj 2020 § 138. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot Serviceavtal gällande medicintek-
niska produkter/hjälpmedel.  
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Socialchef 
               Biträdande socialchef 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 52 
 
Verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren för år 2021       Dnr 158/20 
 
Brottsofferjouren (BOJ) har i skrivelse inkommen dem 23 april 2020 ansökt om 
kommunalt bidrag, 98 076 kronor för sin verksamhet för 2021. För 2020 
beviljade socialnämnden ett bidrag till brottsofferjouren på 50 000 kronor. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse bland annat att omfattningen på bidraget be-
höver denna gång ses i ett annat sammanhang än tidigare. Den pågående pande-
min och de konsekvenser den medför i form av till exempel ett ökat våld i nära 
relationer etcetera gör att Brottsofferjouren med stor sannorlikhet kommer upp-
leva en ökad efterfrågan under 2020 och kommande år. Varje kommun är 
ansvarig för att kunna erbjuda stöd till alla brottsoffer. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj 2020 § 139. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om kommunalt bidrag till Brottsofferjouren för år 2021 om 
98 076 kronor, samt 
 
att kostnaden finansieras inom befintlig budget. 
 
 
 
_______ 
Exp till:   Brottsofferjouren 
               Controller 
               Socialchef 
               Biträdande socialchef 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 53 
 
Delegationsordning för socialnämnden fr o m 20 maj 2020     
Dnr 57/20 
 
Socialnämnden beslutade den 26 mars 2020 § 25 om ny delegationsordning för 
socialnämnden. 
 
I nu föreliggande förslag har större delen av delegationsordningen gjorts om med 
nya rubriker bland annat. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj 2020 § 140. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 26 mars 2020 § 25 och från och med den 
20 maj 2020 fastställa delegering av beslutanderätt för socialnämnden del 1 all-
män 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:   Reglementspärm 
               Alla upptagna i förteckningen 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 54 
 
Tillägg till socialnämndens delegationsordning under coronapandemin från 
och med den 20 maj 2020 till och med den 30 november 2020        Dnr 192/20 
 
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 30 november 2020. 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 27 april 2020 § 41 tillägg till socialnämndens dele-
gationsordning. Sedan dess har socialnämndens delegationsordning gjorts om, 
därmed behöver även tillägget göras om. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj 2020 § 141. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att i och med upphävande av sitt beslut den 27 april 2020 § 41 och från och med 
den 20 maj 2020 anta tillägg till socialnämndens delegationsordning enligt en till 
ärendet hörande bilaga, samt 
 
att tillägget till socialnämndens delegationsordning ska gälla till och med den 30 
november 2020. 
 
 
_______ 
Exp till:   Reglementspärm 
               Alla upptagna i förteckningen 
               Alla upptagna i socialnämndens delegationsordning 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 55 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-05-18 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-05-18 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2020-05-04, 2020-05-12 

  
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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