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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2020-10-29 1 
Plats och tid KF-salen och KS-salen, Kommunhuset, kl. 08:30 – 12.15 

                                       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)  
 Barbara Kabacinski Hallström (L)  
 Håkan Freijd (M) § 100  
 Jenny Hödefors (S) § 101-110  
 Tommy Emterby (KD)  
 Christer Hansson (V)  
 Claes Gustavsson (SD)   
 Örjan Andersson (S) § 101-110  
   
 Övriga deltagande Ersättare: Jenny Hödefors (S) ej §§ 97-99 & 101-110, Alicia Stenfors (M) § 

100, Barbro Sonesson (M) § 100, Örjan Andersson (S) ej §§ 97-99 & 101-110, 
Marianne Avelin (C) ej §§ 97-99, Maria Blomberg (L) ej §§ 97-99. Sekreterare 
Julia Lundin, socialchef Anna Sundin, övriga se § 101. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Pia Håkansson (S) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 2 november 2020 klockan 16.00 
 Underskrifter  Paragrafer 97-110 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Julia Lundin       
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Pia Håkansson (S) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 97-110 
  
Sammanträdesdatum 2020-10-29 
  
Anslaget uppsättes 2020-11-03 

 
Anslaget nedtages 2020-11-25 

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

Julia Lundin  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
SN § 97 
 
Rapport om faderskapsärende som har pågått i mer än ett år 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
SN § 98 
 
Avskriva ärende gällande ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare  
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
               
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2020-10-29 
 

4  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
SN § 99 
 
Ersättares deltagande vid socialnämndens sammanträden     Dnr 359/20 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick i uppdrag av kommunstyrelsen under våren 
2020 att föreslå rekommendationer som ska vidtas vid nämndernas sam-
manträden, fysiska möten och konferenser etc med anledning av coronapande-
min. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade därefter dialog med gruppledarna för 
de politiska partierna varvid man enades om att följande ska gälla vid sam-
manträde med nämnd/styrelse/fullmäktig: 
 

• Arbetsutskotten träffas som vanligt i stora sammanträdesrum 
• Nämnderna/styrelsen/fullmäktige hanterar ärenden utifrån behov. Korta 

föredragningar/svara på frågor. Nämndernas sammanträden äger rum i 
fullmäktigesalen. Sekretessärenden i KS-salen. Få personer. 

• Ersättare ombeds att inte närvara vid sammanträde om man inte blir sär-
skilt kallad till sammanträdet. Undantag för politisk representation. 

• Anmälan om frånvaro ska ske till nämndkansliet. 
• Ordförande är ansvarig för att sammanträdet genomförs i enlighet med 

dessa rekommendationer. 
 
Kommunstyrelsen har därefter den 12 oktober 2020 § 211 för sin dels beslutat 
att ersättare fortsättningsvis ska få närvara vid kommunstyrelsens 
sammanträden. Kommunstyrelsen beslutade också att rekommendera övriga 
nämnder att ta upp frågan om deltagande för ersättare vid nämndsmöten 
framöver. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2020 § 295. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ersättare fortsättningsvis har rätt att närvara vid socialnämndens  
sammanträden.  
 
 
_______ 
Exp till: Socialnämndens ersättare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
SN § 100 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 29/20 
 
Socialförvaltningen informerar bland annat om följande: 
 

• Områdeschefer informerar om sina respektive områdens verksamheter 
under coronapandemin och deras framtidsutsikter. 

 
• Socialchef informerar om förvaltningens lokaler med utgångspunkt i 

standard och rymlighet.  
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SN § 101 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§§ 97-98 – områdeschef IFO Malin Rådberg 
 
§ 100- biträdande socialchef Jari Heikkinen, områdeschef IFO Malin Rådberg, 
områdeschef Arbete Utbildning Hanna Wannberg, områdeschef SÄBO Monika 
Selin, områdeschef stöd i eget boende Monica Lehtonen, områdeschef LSS Lotta 
Holmin 
 
§ 102 – biträdande socialchef Jari Heikkinen, controller Natascha Arborelius, 
controller Ann-Sofie Eriksson, områdeschef SÄBO Monika Selin, områdeschef 
LSS Lotta Holmin 
 
§§ 103, 107-109 – biträdande socialchef Jari Heikkinen,  
 
§ 104- biträdande socialchef Jari Heikkinen och områdeschef SÄBO Monika 
Selin 
 
§ 105- områdeschef SÄBO Monika Selin 
 
§ 106 – områdeschef LSS Lotta Holmin 
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SN § 102 
 
Mål och budget 2021-2023 för socialnämnden     Dnr 245/20 
 
Hallstahammars kommun arbetar med en treårsplan när det gäller mål och bud-
getprocessen. Nuvarande plan med ramtillskott med målgruppsförändringar, 
kompensation för löner finns med i Mål och budget 2020-2022 som beslutades 
av kommunfullmäktige den 16 december 2019 § 152. 
 
Årets Mål och budgetprocess har skjutits fram på grund av Coronapandemin. 
Tidigare år har kommunfullmäktige antagit ramar eller mål och budget i juni. 
Årets mål- och budgetomgång genomförs något annorlunda. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2020 § 118 att fastställa direktiv för mål 
och budget 2021-2023 och anmoda kommunens nämnder och kom-
munstyrelseförvaltningen att i enlighet med direktiven senast i oktober 2020 
komma till kommunstyrelsen med förslag till Mål och budget för 2021-2023 med 
särskild inriktning på 2021.  
 
Utifrån beslutade direktiv har socialförvaltningen arbetat fram ett förslag till 
mål- och budgetdokument för perioden 2021–2023. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2020 § 287. 
 
Tommy Emterby (KD) yrkar avslag på förslag till mål- och budget 2021-2023 
för socialnämnden med hänvisning till Nya Moderaternas och 
Kristdemokraternas kommande gemensamma budget.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag till Tommy Emterbys (KD) yrkande.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa socialnämndens mål och budget 2021-2023 utifrån givna 
budgetdirektiv samt överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
Tommy Emterby (KD) reserverar sig mot beslutet.  
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Biträdande socialchef 
              Socialchef 
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SN § 103 
 
Indikatorer för socialnämndens mål 2020-2023    Dnr 419/19 
 
Socialnämnden beslutade den 21 november 2019 § 117 sex mål som ska gälla för 
perioden 2020-2023. Dessa mål är kopplade till Hallstahammars kommuns 
vision 2025 under rubrikerna; enkelt och nära, nytänkande och kreativt, ansvar 
och engagemang.  
 
Socialnämnden beslutade mål är: 

• Alla brukare inom socialnämndens verksamheter ska uppleva trygghet, 
självbestämmande och en hög grad av nöjdhet 

• Socialnämndens behov av personal ska tryggas och kompetensen säkras 
• Socialnämnden ska öka den enskildes möjlighet till sysselsättning och 

utbildning 
• Socialnämnden ska bidra till att den psykiska hälsan hos ungdomar/unga 

vuxna/äldre ska stärkas 
• Socialnämnden ska minska sin miljöpåverkan  
• Socialnämnden ska ha kostnadseffektiva lösningar 

 
Socialförvaltningen har därefter tagit fram förslag på indikatorer i syfte att kunna 
följa och följa upp de beslutade målen. Indikatorerna syftar till att ge en bild 
huruvida utvecklingen som sker går i riktning mot målen, men ger också en 
indirekt styrning till förvaltningen vad som förväntas utföras under målperioden. 
Indikatorerna är en del i måluppföljningsarbetet . 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2020 § 288. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa indikatorer för socialnämnden 2020-2023 enligt en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Socialchef 
              Biträdande socialchef 
              Reglementspärm 
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SN § 104 
 
Revisionsrapport ”Granskning av meningsfull vardag” – för yttrande      
Dnr 338/20 
 
På uppdrag av Hallstahammars förtroendevalda revisorer har revisionsföretaget 
PWC genomfört en granskning avseende meningsfull vardag, aktiviteter och 
socialt innehåll i äldreomsorgens särskilda boenden.  
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden säkerställer att 
de som bor i särskilda boenden får sina behov av sociala aktiviteter tillgodosedda 
på ett kvalitativt tillfredställande sätt.  Granskningen avser socialnämndens 
ansvarsområde och har avgränsats till Äppelparkens äldreboende.  
 
Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen 
att socialnämnden i allt väsentligt säkerställer att de som bor i särskilda boenden 
får sina behov av sociala aktiviteter tillgodosedda på ett kvalitativt 
tillfredställande sätt.  
 
Granskningen föranleder följande rekommendationer: 
 

• Socialnämnden preciserar hur mål på övergripande nivå i större utsträck-
ning kan ta hänsyn till individens behov i centrum i syfte att arbeta mer 
efter individens behov som kan vara aktiviteter utöver kulturella  

            aktiviteter och utevistelse.  
 

• Socialnämnden säkerställer att uppföljning av genomförandeplaner även 
inkluderar kvaliteten på planerna. 

 
• Socialnämnden initierar utbildning i arbetet med genomförandeplaner.  

 
Socialnämnden har fått tillfälle att yttra sig över rapporten och upprättat ett för-
slag till yttrande den 14 oktober 2020 där det bland annat anförs att social-
nämnden har alltid ambitionen att erbjuda en god vård och omsorg till kommu-
nens äldre i enlighet med gällande lagstiftning. Denna granskning visar också att 
socialnämnden lyckas väl i detta uppdrag. De föreslagna rekommendationerna är 
viktiga särskilt de om genomförandeplanernas kvalitet och innehåll. 
Genomförandeplanen är central i den personliga omvårdnaden. Dessa punkter 
finns redan i förvaltningens internkontrollarbete men också i aktivitetsplaner som 
alla sammantaget syftar till ännu högre måluppfyllelse och en bättre vård och 
omsorg om kommunens äldre. I skrivelsen redovisar förvaltningen också 
brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” och nyckeltal 
som är kopplade till den verksamheten. Resultatet av undersökningen tillhör de 
25 % bästa bland Sveriges kommuner. 
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Forts SN § 104 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2020 § 289. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över revisionsrapporten ” Granskning av meningsfull  
vardag” överlämna förvaltningens skrivelse den 14 oktober 2020. 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Kommunal revision 
              Socialchef 
              Biträdande socialchef 
              Områdeschef särskilt boende 
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SN § 105 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-
omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag 
kvartal 3 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 
3 fanns inga ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.  
 
Områdeschef för individ och familjeomsorgen har meddelat att det inte finns 
några ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL för kvartal 3 år 2020.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2020 § 290. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uttala att det inte finns några ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen för kvartal 3 år 2020. 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Områdeschef IFO 
               Områdeschef särskilt boende 
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SN § 106 
 
Redovisning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3 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.  
 
Enligt socialförvaltningens upprättade redovisning finns det inga ej verkställda 
beslut enligt LSS under kvartal 3, 2020. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2020 § 291. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uttala att det inte finns några ej verkställda beslut enligt 9 § lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade för kvartal 3 år 2020. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Områdeschef  LSS 
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SN § 107 
 
Svar på motion av Peter Ristikartano (MP) om att minska förekomsten av 
plast och engångsartiklar vid kommunens egna verksamheter m m     
Dnr 475/19 
 
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion den 22 november 2019 att ”Det finns 
en bred samsyn om att Agenda 2030 ska ligga till grund för kommunala beslut. 
Hoten mot våra sjöar, dricksvatten och åkrar ökar. Plast orsakar nedskräpning 
och bidrar till spridning av plastbitar och mikroplaster som skadar djur och natur 
och påverkar det naturliga kretsloppet negativt. Många av engångsprodukterna 
kan ersättas med varor som kan användas flera gånger. Plast kan ofta ersättas 
med andra mer miljövänliga material.   
 
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun: 
-inleder ett arbete med att minska förekomsten av plast och engångsartiklar i 
plast vid kommunens egna verksamheter 
-inleder en dialog tillsammans med näringslivet och föreningslivet om hur plast 
och engångsmaterial kan minimeras och ersättas med andra lösningar.” 
 
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till samtliga nämnder för yttrande. 

Socialförvaltningen anför i skrivelse den 14 oktober 2020 bland annat att 
socialnämnden för denna målperiod har antagit målet; ”Socialnämnden ska 
minska sin miljöpåverkan”. Utifrån denna målsättning har socialförvaltningen 
tagit fram ett särskilt övergripande mål för kommande år gällande 
miljöpåverkan; ”Alla områden och verksamheter/enheter ska årligen minska sin 
miljöpåverkan genom att minska sin bilanvändning och användandet av 
engångsartiklar/produkter”. Dessa initiativ ligger helt i linje med motionärens 
intentioner. 

Socialförvaltningen anför vidare att en dialog med föreningslivet och näringslivet 
drivs mest effektfullt från en kommungemensam och samlad position för störst 
genomslag. Socialförvaltningen bör deltaga i ett sådant arbete i någon form, t ex 
genom informationsspridning till nämndens brukarorganisationer etc. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2020 § 292. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att motionen angående minska förekomsten av plast och engångsartiklar ska 
anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i socialförvaltningens 
skrivelse den 14 oktober 2020. 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen (skrivelse) 
             Biträdande socialchef 
             Socialchef 
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SN § 108 
 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, Hallstahammar – ansö-
kan om verksamhetsbidrag för år 2021   Dnr  342/20 
 
Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, Hallstahammar, ansöker i 
skrivelse inkommen den 1 oktober 2020 om verksamhetsbidrag för år 2021 om 
200 000 kronor. 
 
Förvaltningen anför i skrivelse den 14 oktober 2020 bl a att RSMH fyller en 
oerhört 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. 
Socialförvaltningen vill också uppmärksamma det faktum att RSMH har 
påverkats hårt av Covid-19 genom främst minskade intäkter. Detta kan vara skäl 
för att engångsvis höja verksamhetsbidraget 2021 utöver ansökt belopp.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2020 § 293. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, Hallstahammar, 
bidrag med 200 000 kronor för år 2021, samt  
 
att kostnaden finansieras inom befintlig budget. 
 
 
_______ 
Exp till: Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, Hallstahammar 
             Biträdande socialchef 
             Socialchef 
             Controller 
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SN § 109 
 
Ny översiktsplan för Surahammars kommun för granskning – för yttrande 
Dnr 209/19 
 
Surahammars kommun har översänt ett förslag till ny kommunövergripande 
översiktsplan till kommunstyrelsen i Hallstahammars kommun för granskning. 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bland annat socialnämnden. 
Granskningstiden är från den 2 oktober 2020 till den 2 december 2020.  
 
Översiktsplanen anger kommunens intentioner för användning av mark- och 
vattenområden i kommunen. Här beskrivs hur den byggda miljön ska användas, 
bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt. Översiktsplanen är en vägledande 
handling. Samråd genomfördes under vår och sommar 2019. Efter samrådet har 
planförslaget reviderats till en slutlig version, som nu ställs ut.  
 
I samrådsskedet beslutade socialnämnden den 13 juni 2019 § 58 att som sitt 
yttrande över översiktsplanen uttala att man inte hade någon erinran mot 
förslaget. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 14 oktober 2020 bland annat att de inte 
har något att anföra i sak gällande Surahammars kommuns förslag till ny 
översiktsplan. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2020 § 294. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot Surahammars kommuns förslag till 
ny översiktsplan. 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
             Biträdande socialchef 
             Socialchef 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2020-10-29 
 

16  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
SN § 110 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-10-29 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-10-29 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2020-10-05, 2020-10-15, 2020-10-19,  

2020-10-22 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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