
 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2021-04-29 1 
Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, kl. 08:30 – 11.30 

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)  
 Sari Svanström (C)   
 Håkan Freijd (M) ej § 26  
 Barbro Sonesson (M) ej § 26  
 Gun-Brith Rydén (KD)  
 Christer Hansson (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
 Alicia Stenfors (M) § 26  
   
 Övriga deltagande Ersättare: Jenny Hödefors (S) (ej § 26), Marianne Avelin (C) (ej § 26 ), Alicia 

Stenfors (M) (ej § 26), Örjan Andersson (S) (ej § 26), Barbara Kabacinski 
Hallström (L) (ej § 26), sekreterare Kristin Karlsson, socialchef Anna Sundin 
(ej § 26), övriga se § 28. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Rolf Korsbäck (S) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 3 maj 2021 klockan 11.00 
 Underskrifter  Paragrafer 26-32 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson       
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Rolf Korsbäck (S) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 26-32 
  
Sammanträdesdatum 2021-04-29 
  
Anslaget uppsättes 2021-05-03 

 
Anslaget nedtages 2021-05-25 

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

Kristin Karlsson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 26 
 
Umgängesbegränsning enligt LVU 
 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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SN § 27 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 62/21 
 
Socialförvaltningen informerar bland annat om följande: 
 

• Områdeschefer informerar om sina respektive områden. 
 

• Biträdande socialchef, tf socialchef och controller informerar om 
arbetsutskottets möte med budgetberedningen den 26 april 2021, 
budgeten 2022-2022. 
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SN § 28 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§ 26 – Områdeschef IFO Malin Rådberg 
 
§ 27 – 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, controller Natasha Arborelius, controller Ann-Sofie 
Eriksson 
 
§§ 29-30  - biträdande socialchef Jari Heikkinen 
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SN § 29 
 
Införande av journalsystemet Cosmic i Hallstahammars kommun               
Dnr 98/21 
 
Håkan Freijd (M) väcker ärendet gällande införande av journalsystemet Cosmic i 
Hallstahammars kommun på socialnämndens sammanträde den 25 mars 2021 § 
25. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 15 april 2021 bland annat att en 
sammanhållen journalförening är eftersträvansvärt och viktigt. Detta har den 
pågående pandemin visat med eftertryck. Hallstahammar använder idag den 
möjlighet som finns att läsa i Cosmic. Hallstahammar deltar också aktivt i arbetet 
kring en utökad användning av Cosmic tillsammans med länets kommuner och 
regionen. Det finns några saker som gör att resan inte alltid kommer att vara 
spikrak men målet är för Hallstahammars del en sammanhållen journalföring 
med regionen.  
 
De nedanstående punkterna bör och kommer att behandlas i den pågående 
samverkan för en långsiktig hållbarhet.   
 

- Socialtjänsten kommer även framledes behöva dokumentera sin sociala 
dokumentation och HSL dokumentation i ett sammanhållet system.  

 
- I nuläget är inte alla länets kommuner ännu inte helt på det klara kring sin 

inställning i denna fråga.  
 

- Det finns vissa juridiska frågeställningar som behöver klarläggas i och 
med Datainspektionens beslut den 2 december 2020 där Region 
Östergötland beslutas betala en administrativ sanktionsavgift om 
2 500 000 kr. Dessutom behöver frågan belysas utifrån ett LOU 
perspektiv för ökad klarhet. 

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 april 2021 § 81. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att Håkan Freijds (M) ärende gällande införande av journalsystemet Cosmic ska 
anses vara behandlat med hänvisning till förvaltningens skrivelse den 15 april 
2021. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Håkan Freijd (M) 
               Socialchef 
               Biträdande socialchef 
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SN § 30 
 
Motion av Reijo Tarkka, Annica Lindholm, Lorin Ismael, Christer 
Hansson, samtliga (V) om inrättande av äldrefond – för yttrande      
Dnr 99/21 
 
Reijo Tarkka, Annica Lindholm, Lorin Ismael, Christer Hansson, samtliga (V) 
anför i en motion ”Hallstahammars kommun, precis som många andra kommu-
ner, står inför stora utmaningar för att kunna hantera förändrad demografi. 
Nedanstående graf visar utvecklingen av olika åldersgrupper mellan åren 2019 
och 2028. Gruppen förskole och skolbarn ökar men den riktiga utmaningen finns 
inom gruppen 80 år och äldre.-/-/-/ 
 
Vi i vänsterpartiet vill att vi redan nu tar tag i utmaningen av en större grupp 
äldre. Nytt äldre boende planeras i Kolbäck, med driftstart 2025 med 55 platser. 
Med dagens ambitionsnivåer och med Äppelparkens platskostnad, beräknas 
driftbudgeten för nytt äldreboende med 55 platser till cirka 50 Mkr/år därför är 
det viktigt att vi redan nu förbereder oss inför 2025.  
 
Vänsterpartiet menar att vi är i stort behov av att inrätta en Äldrefond, som det 
fram till driftstarten av nytt särskilt boende i Kolbäck avsätts medel till. Vi menar 
att allt utöver 1 % av skatter och statsbidrag av årets resultat (cirka 10 Mkr) sätts 
av till fonden. Vi vill redan i bokslut för år 2020 avsätta medel. Fonden kan 
sedan från 2024/2025 användas för att lindra budgeteffekten något eller några år, 
alternativt används fonden till att hålla nere lånebehov/hyresnivån. I kommande 
budgetomgångar bör budgeterade avsättningar till fonden ske. Viktigt att vi 
redan nu planerar utifrån befolkningsutvecklingen.   
 
Vänsterpartiet yrkar att frågan om inrättande av en äldrefond skyndsamt utreds 
och att en fond inrättas i samband med att årsredovisningen för år 2020 behand-
las. Regler för uppbyggnad av fonden och hur uttag skall kunna ske skall också 
vara på plats till mars fullmäktige 2021.” 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 15 april 2021 bland annat att de är 
mycket positiva till tanken om en äldrefond. Precis som motionärerna skriver 
kommer demografin att vara en särskild utmaning för Hallstahammars kommun 
under kommande årtionde. PWC har i sin långsiktiga finansiella analys 
uppskattat att äldreomsorgen i Hallstahammars kommun behöver betydande 
tillskott för att möta behoven inom äldreomsorgen fram till och med 2034/2035. 
Genom en äldrefond kan effekterna av demografin fördelas på flera år och 
därmed också bland annat minska driftseffekterna för äldreboendet i Kolbäck.  
Förvaltningen föreslår att socialnämnden överlåter till andra att säkerställa att 
denna eventuella äldrefond förvaltas på ett optimalt sätt för kommunens bästa. 
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Fors SN § 30 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionen gällande inrättande av äldrefond ska anses vara besvarad med 
hänvisning till vad som anförs i förvaltningens skrivelse den 15 april 2021. 
 
 
 
 _______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Socialchef 
              Biträdande socialchef 
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SN § 31 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-04-29 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-04-29 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2021-03-30, 2021-04-21 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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SN § 32 
 
Alternativa lösningar på socialnämndens nämndstruktur            Dnr 128/21 
 
Anders Johannesson (C) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande 
alternativa lösningar på socialnämndens nämndstruktur. 
 
Socialnämnden beslutar i enighet med Anders Johannessons (C) yrkande 
 
att uppdra till förvaltningen att se över alternativa lösningar på socialnämndens 
nämndstruktur och informera AU löpande i ärendet. 
 
 
 
_____ 
Exp till: Socialchef 
              Biträdande socialchef 
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