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SN § 64 
 
Rapport om faderskapsärende som har pågått i mer än ett år 
 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2018-08-30 
 

3 (16) 
 

  
 
 
SN § 65 
 
Hävande av umgängesbegränsning enligt 14 § 1 st LVU 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 66 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 88/18 
 
Förvaltningschefen informerar bland annat om: 

• Hur äldreomsorgen har hanterat den varma sommaren 
• Sökt statsbidrag för att jobba med välfärdsteknologi 
• IFO kommer att vara med i SKLs brukarundersökning 
• Ny rektor på vuxenutbildningen 
• Beslut enligt LMA 

 
 

 
 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 67 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
 
§§ 67-73 – förvaltningschef Lillemor Quist 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 68 
 
Behov av ytterligare platser i särskilt boende för äldre – inriktningsbeslut    
Dnr 159/18 
  
I anslutning till budget för åren 2019-2021 togs beslut att avsätta 35 miljoner 
under 2 år för att påbörja en etappvis ombyggnad av Ädelstenen. Dessutom finns 
medel för personalkostnader upptagna i samma budget. En projektgrupp 
påbörjade i februari 2018 planeringen inför en kommande ombyggnation av 
byggnaden för de behov som finns under kommande år.  
 
Socialförvaltningen/socialnämnden har bedömt att med nuvarande demografi och 
ambition behövs ytterligare 55 platser i särskilt boende för äldre.  
Entreprenadformen föreslås vara en styrd totalentreprenad och ägande i egen 
regi. Vid uppförandet av Äppelparken utreddes dessa frågor grundligt. 
 
Utifrån Hallstahammar kommuns senast upprättade befolkningsprognos är det 
tydligt att antalet invånare i hög ålder ökar markant under kommande år. Detta 
påverkar starkt behovet av platser i särskilt boende för äldre men också behovet 
av insatser inom den kommunala hemtjänsten. Volymen på behovet påverkas 
således av flera faktorer till dessa ska också den politiska ambitionen i form av 
servicegrad läggas. 
 
Äppelparkens äldreboende stod färdigt och invigdes under 2017 i 
Hallstahammars kommun. Äppelparkens äldreboende har 100 lägenheter. 
Äppelparkens äldreboende utgjorde dock i huvudsak en ersättning för de icke 
fullvärdiga och i övrigt bristfälliga lägenheterna på Ädelstenens f.d. äldreboende. 
Efter Äppelparken öppnande försvann i princip den kö (tack vare den ökade 
volymen (+25 platser) till särskilt boende som funnits tidigare men den 
demografiska utvecklingen i kommunen gör att behovet av platser kontinuerligt 
ökar igen. 
 
Tekniska förvaltningen tillsammans med socialförvaltningen, kommunchef och 
ekonomichef anför i skrivelse den 15 augusti 2018 att det finns två alternativ för 
att tillgodose Hallstahammars kommuns behov vad gäller platser i särskilt 
boende för äldre, ombyggnation av Ädelstenen respektive nybyggnation av ett 
nytt särskilt boende för äldre.   
 
Ombyggnation av Ädelstenen innebär att 44 lägenheter skapas förutom de 11 
lägenheter som redan finns i befintliga Kristallen. I övrigt åtgärdas de brister som 
finns i den befintliga byggnaden. Förslaget bygger på skisser som togs fram i 
samband med att ett nytt särskilt boende för äldre diskuterades 2013. Investering 
för ombyggnation av Ädelstenen är enligt översiktligt gjord kalkyl 90 Mkr. I 
alternativet som innebär nybyggnation så ersätts Ädelstenenen med en helt ny 
byggnad med 55 lägenheter.  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 68 
 
Fördelarna med detta förslag är att byggnaden kan placeras på den plats som är 
mest optimal med hänsyn till behovet och att driftkostnaden sjunker på grund av 
längre avskrivningstid samt bättre energiprestanda. Ädelstenen har långa 
korridorer vilket inte är optimalt för personalens arbetsmiljö eller för 
effektiviteten i arbetet, och i en ny byggnad så kan man åtgärda dessa brister.  
Investering för nybyggnation är enligt en översiktligt gjord kalkyl 110 Mkr. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2018 § 231. 
 
Håkan Freijd (M) yrkar Att under mandatperioden (2018-2022) uppföra ett 
modernt särskilt boende för äldre som möter de krav som ställs på en modern, 
hållbar äldreomsorg, vad gäller såväl verksamhet som miljö- och klimatkrav. Att 
uppdra till socialnämnden, tekniska nämnden samt kommunstyrelsen, att 
presentera ett detaljerat underlag avseende ekonomi, kvalitet och styrning av det 
framtida äldreboendet. Underlaget ska behandla nybyggnation samt renovering 
av befintlig fastighet (Ädelstenen). För de olika alternativen ska redovisningar 
finnas kring alternativa utförare och entreprenörer såväl som för egen regi samt 
att förvaltningarna också presenterar förslag på var en eventuell nybyggnation 
skulle kunna ligga. 
 
Sedan propositionsordningen har godkänts beslutar nämnden med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Håkan Freijds (M) yrkande. 
 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att som inriktningsbeslut uttala att 55 nya platser i särskilt boende för äldre ska 
tillskapas fram till 2025,  
 
att uppdra till socialnämnden och tekniska nämnden samt kommunstyrelsen 
utifrån sitt samordningsansvar, att presentera en mer detaljerad budget och kalkyl 
för de två förslagen dvs. bygga ett nytt särskilt boende för äldre alternativt 
ombyggnad av Ädelstenen, samt  
 
att presentera förslag till lokalisering vid en eventuell nybyggnation av ett 
särskilt boende för äldre. 
 
Håkan Freijd (M), Anita Westin Brodd (M) och Sari Svanström (C) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 69 
 
Verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren för år 2019       Dnr 167/18 
 
Brottsofferjouren (BOJ) har i skrivelse inkommen dem 12 juni 2018 ansökt om 
kommunalt bidrag för sin verksamhet för 2019. För 2018 beviljade 
socialnämnden ett bidrag till brottsofferjouren på 45 000 kronor. 
 
Förvaltningen anför i skrivelse den 15 augusti 2018 bland annat att verksamheten 
är efterfrågad och uppskattad av kommuninnevånarna i Hallstahammar. 
 
Det ansökta beloppet är dubbelt så högt som för föregående år från 3 kr/inv till 6 
kr/inv.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2018 § 233. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om kommunalt bidrag till Brottsofferjouren för år 2019 om 
50 000 kronor, samt 
 
att kostnaden finansieras inom befintlig budget. 
 
_______ 
Exp till: Controller 
               Socialchef 
               Brottsofferjouren 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 70 
 
Verksamhetsbidrag till föreningen Bris region Mitt för år 2019 
Dnr 160/18 
 
I ansökan daterad maj 2018 ansöker BRIS region Mitt (Barnens rätt i 
samhället) om ett verksamhetsbidrag för år 2019 från socialnämnden i 
Hallstahammars kommun. Bidraget som ansökan gäller avser 35 000 kronor 
för år 2019. 
 
Förvaltningen anför i skrivelse den 15 augusti 2018 bland annat att: ”BRIS är en 
organisation vars uppdrag är att verka som en länk mellan barn, vuxna och 
övriga samhället. BRIS är ett skyddsnät för utsatta barn då dessa hör av sig 
anonymt och kostnadsfritt till organisationen. 
 
BRIS bemannas av heltidsanställda kuratorer och verksamheten erbjuder alla 
barn i Sverige och Hallstahammar ett kvalificerat och utökat stöd. BRIS utför ett 
viktigt arbete för att förbättra barns livsvillkor samt att genom volontärer 
informera barn i hela landet om deras rättigheter. 
 
BRIS är en väl etablerad organisation i samhället som med sin service erbjuder 
ett komplement till Individ och familjeomsorgens egen verksamhet. BRIS kan 
genom att hålla kontakt med ett barn via telefon, mail eller chatt som en neutral 
part ge stöd och också rekommendera barn att söka vidare hjälp om så behövs.”  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2018 § 234. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att bevilja föreningen Barnens rätt i samhället (Bris) verksamhetsbidrag om 
35 000 kronor för verksamhetsår 2019. 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Controller 
                Socialchef 
                BRIS 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 71 
 
Överföring av ekonomiska medel till kommunstyrelsen för finansiering 
av en kommunövergripande bemanningsenhet   Dnr 210/18 
  
Bemanningsenheten tillhör i dagsläget socialförvaltningens område LSS. En-
heten startades 2008 inom socialförvaltningen med anledning av att behovet av 
vikarier från början var störst där. Under åren har enheten växt med större och 
nya verksamheter. Sedan år 2011 rekryterar även förskola och fritids sina vika-
rier via bemanningen och sedan 2015 likaså skolan. Inom socialförvaltningen har 
alla befintliga verksamheter vuxit både i form av flera medarbetare och nya 
verksamheter. 
 
Under tiden 2017-04-01 – 2019-03-31 pågår projektet ”personalförsörjnings-
kedjan”. Det huvudsakliga syftet med projektet är att bryta den uppåtgående 
trenden att sjukfrånvaron ökar för varje år. Ett uttalat mål i projektet är att sänka 
sjukfrånvaron från 7,64 % till en nivå runt 5 % där det under projektiden ska 
synas ett trendbrott och en början till en sänkning av sjukfrånvaron.  
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 11 juli 2018 att projektet är mer än att 
komma till bukt med den stigande sjukfrånvaron, det är flera delar som hänger 
ihop i en kedja; en bra arbetsmiljö kännetecknas av goda arbetsplatser och ger en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare, där de anställda är friska, glada och 
engagerade. Det handlar också om att kunna rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare samt att ta fram strategier för hur vi kan arbeta med kom-
petensöverföring vid pensionsavgångar. Att ha en kvalitetssäker rekrytering och 
bemanning är avgörande för att lyckas i arbetet, varför en del av projektet 
handlar om att också under projekttiden undersöka möjligheter till att skapa en 
kommungemensam rekryterings- och bemanningsenhet så personalförsörj-
ningskedjan länkas ihop. Vidare anförs att i syfte att effektivisera och samordna 
de timavlönade vikarier som anställs i de olika förvaltningarna i kommunen, 
föreslår HR-chefen i skrivelse den 9 juli 2018 att en kommunövergripande be-
manningsenhet inrättas under kommunstyrelseförvaltningen. Den kommun-
övergripande bemanningsenheten ska tillgodose förvaltningarnas behov av tim-
avlönade vikarier och också anställa samt ansvara för allt som rör vikariens an-
ställning. Vidare ska den kommunövergripande bemanningsenheten på ett 
kvalitetssäkert sätt tillhandahålla timavlönade vikarier till de olika förvalt-
ningarna. Socialförvaltningen ska enligt förslag i HR-chefens skrivelse föra över 
1 900 tkr till kommunstyrelsen för att finansiera en kommunövergripande 
bemanningsenhet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2018 § 235. 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 71 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fr o m den 1 januari 2019 föra över 1 900 tkr från socialnämnden till 
kommunstyrelsen för att finansiera en kommunövergripande bemanningsenhet 
organiserad vid kommunstyrelseförvaltningen. 
  
 
_______ 
Exp till:  Controller 
                Socialchef 
                Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 72 
 
Hemställan om stadsbidrag avseende stöd till  samt riktlinjer gällande 
tillfälligt föreningsbidrag avseende ensamkommande som fyller 18 år under 
pågående asylprocess i Hallstahammars kommun          Dnr  227/18  
 
Regeringen har beslutat om att ge kommuner ett tillfälligt kommunbidrag om 
totalt 195 miljoner kronor år 2018. För 2018 kommer Hallstahammars kommun 
få 419.507 kronor i stadsbidrag.Pengarna är avsedda som ett stöd till 
kommunerna för att möjliggöra för de ensamkommande barn som hinner fylla 18 
år eller åldersuppskrivs under pågående asylprocess, att bo kvar i kommunen. 
Det är upp till varje kommun att avgöra hur det tillfälliga bidraget ska användas. 
Därför föreslår socialförvaltningen att det inrättas ett tillfälligt föreningsbidrag 
avseende ensamkommande som fyller 18 år under pågående asylprocess i 
Hallstahammars kommun. Detta föreningsbidrag finns endast så länge som 
kommunen erhåller särskilt statsbidrag för ändamålet. För 2018 kommer 
Hallstahammars kommun få 419.507 kronor i stadsbidrag. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse bland annat att: Bidrag kan sökas av ideella 
organisationer och föreningar (benämns ”föreningen” nedan) i Hallstahammar 
kommun som ska använda de ansökta medlen till att stödja ensamkommande 
ungdomar som fyller eller åldersuppskrivs till 18 år (eller mer) och som befinner 
sig i asylprocessen att bo kvar i kommunen. Målgruppen ska vara 
ensamkommande barn som varit placerade i Hallstahammar kommun, som rotat 
sig i kommunen och som fyller 18 år under pågående asylprocess.  
Medlen ska användas till att stödja ungdomarna att hitta alternativa 
boendelösningar om de väljer att stanna kvar i Hallstahammar kommun som eget 
boende. Bidraget betalas inte ut till enskilda personer som upplåter sina hem till 
asylsökande.  
 
Ansökan ska innehålla: projektbeskrivning, budget, genomförandeplan/tidplan 
och verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.  
 
Bidraget ska användas till det som föreningen har ansökt om, enligt dessa 
riktlinjer. Föreningsbidraget får användas till kostnader för boende och 
kringkostnader som är direkt förenade med boende, så som: hyra, hemförsäkring, 
elektricitet, VA-avgifter, sophämtning, trädgårdsskötsel. 
 
Föreningsbidraget kan även användas till tolkkostnader som uppstår i samband 
med att information förmedlas. Föreningsbidraget får inte användas till mat, 
kläder eller annat som täcks av ersättning enligt Lag om mottagande av 
asylsökande (LMA). 
 
För att erhålla bidrag ska följande kriterier uppfyllas:  

• Föreningen ska vara en icke vinstdrivande organisation/förening. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 72 

• Föreningen får inte agera i strid med gällande lagstiftning.  

 

• Föreningens verksamhet ska vara öppen för alla i Hallstahammar 
kommun i den för föreningen angivna målgruppen.  

 
• Föreningen, eller verksamhetens definition av målgruppen, får inte 

utesluta någon på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsförmåga eller sexuell läggning om det inte 
finns särskilda skäl.   

• Föreningen ska arbeta för att använda medlen på ett så effektivt sätt 
som möjligt för att ensamkommande ungdomar ska få möjlighet att bo 
kvar i Hallstahammar kommun.  

• Det är positivt för föreningens ansökan om föreningen även 
tillhandahåller socialt stöd för de ungdomar som de hjälper med 
boende. 

• Socialnämnden gör en samlad bedömning utifrån kriterierna vid 
utredning av en ansökan. I bedömningen tas även hänsyn till om 
föreningen erhåller andra offentliga medel.  

 
Ansökan prövas av socialnämnden. Om föreningen inte uppfyller kraven ovan 
avvisar socialnämnden ansökan. Om ansökan inte avvisas tecknar 
Hallstahammars kommun en överenskommelse med föreningen där det framgår 
hur stort bidrag som beviljas samt de ytterligare villkor för användning av 
bidraget som ställs. Maximalt kan 50 000 kronor betalas ut per ansökan.   
 
Utbetalning av bidraget görs snarast efter att överenskommelse har upprättats 
mellan föreningen och kommunen.  
 
Användning av erhållet bidrag ska redovisas till kommunen genom att 
föreningen skickar in årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse och 
årsredovisning, samt en redovisning över vad bidraget har använts till.  
 
Föreningen ska återbetala återstående medel till Hallstahammar kommun om 
pengarna inte förbrukats under den period bidraget avser. Återstående pengar 
får av föreningen inte användas för annat ändamål, fonderas, kapitaliseras 
eller användas kommande år. Hallstahammar kommun kan hålla inne, stoppa 
eller återkräva bidraget om:  

• Föreningen inte följer dessa regler eller upprättad överenskommelse.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 72 

• Föreningen har lämnat felaktiga uppgifter i sin ansökan eller 
redovisning, eller om det har skett stora avsteg från ansökan och dess 
bilagor utan en föregående dialog med, och godkännande av 
Hallstahammar kommun  

• Föreningen inte genomför planerad verksamhet eller aktiviteter som 
legat till grund för beslutet om bidraget, eller om verksamheten 
avsevärt ändrat inriktning utan en föregående dialog med, och 
godkännande av Hallstahammar kommun  

• Föreningen inte lämnat en komplett återrapportering inom utsatt tid 
 
 
Gällande datum för när ansökan år 2019 samt redovisning av erhållet bidrag för 
år 2019 ska vara inkommen till kommunen kommer ett nytt beslut att fattas. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Mariette Sjölund (S) yrkar att hos kommunstyrelsen hemställa om 100 000 
kronor från kommunens stadsbidrag Tillfälligt kommunstöd för 
ensamkommande unga asylsökande med flera, att ansökan för 2018 ska vara 
nämnden tillhanda senast den 30 september 2018, att redovisningen av erhållet 
bidrag för 2018 ska vara nämnden tillhanda senast den 31 mars 2019, 
att arbetsutskottet får besluta om att hemställa hos kommunstyrelsen om 
ytterligare medel från kommunstyrelsen gällande statsbidrag för Tillfälligt 
kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande med flera, samt att under 
förutsättning av kommunstyrelsens beslut ovan anta riktlinjer för tillfälligt 
föreningsbidrag avseende ensamkommande som fyller 18 år under pågående 
asylprocess i Hallstahammars kommun enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att hos kommunstyrelsen hemställa om 100 000 kronor från kommunens 
stadsbidrag Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande med 
flera,  
 
att ansökan för 2018 ska vara nämnden tillhanda senast den 30 september 2018,  
 
att redovisningen av erhållet bidrag för 2018 ska vara nämnden tillhanda senast  
den 31 mars 2019,  
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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att under förutsättning av kommunstyrelsens beslut ovan anta riktlinjer för 
tillfälligt föreningsbidrag avseende ensamkommande som fyller 18 år under 
pågående asylprocess i Hallstahammars kommun enligt en till ärendet hörande 
bilaga, samt 
 
att om det finns behov av ytterligare medel får arbetsutskottet besluta om att 
hemställa hos kommunstyrelsen om ytterligare medel från kommunstyrelsen 
gällande statsbidrag för Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga 
asylsökande med flera, 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Controller 
                Socialchef 
                Kommunstyrelsen 
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SN § 73 
 
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut  
 
Följande anmälningar noteras: 
  
− Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-08-30 
− Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-08-30 
− Arbetsutskottets protokoll daterade 2018-06-16, 2018-07-04, 2018-07-12, 

2018-07-17, 2018-07-26, 2018-08-07, 2018-08-21  
 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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