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Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.15-15.10 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Lars Jonsson (S)  
 Ingvor Regnemer (S)  
 Karin Enedahl (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Niklas Norling (S)   
 Birgitta Westman (S)  
 Rolf Korsbäck (MP)  
 Christer Hansson (V), ordförande   
 Barbara Kabacinski Hallström (L)   
 Sari Svanström (C)  
 Tommy Emterby (KD)   
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Harriet Berggren (S), Maria Blomberg (L) samt nämndsekreterare 

Staffan Andersson, socialchef Lillemor Quist, biträdande socialchef Jari 

Heikkinen §§ 79-80, områdeschef Hanna Wannberg §§ 79-80, områdeschef 

Monika Selin §§ 79-80, områdeschef Marie Lindblom §§ 79-80, områdeschef 

Anna Sundin §§ 79-80  

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Sari Svanström (C) 

 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 31 augusti klockan 13.00. 

 Underskrifter  Paragrafer 79-89 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Staffan Andersson 
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Christer Hansson (V)   
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Sari Svanström (C) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 79-89 
  

Sammanträdesdatum 2017-08-30 
  

Anslaget uppsättes 2017-08-31 Anslaget nedtages 2017-09-21 
 

 
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 

  
Underskrift ………………………………………………………. 

Staffan Andersson  
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SN § 79 

 

Informationsärenden  Dnr 32/17 

 

- Förvaltningschefen informerar om tillfälligt bidrag till ensamkommande 

barn. 

- Förvaltningschefen informerar om Äppelparkens äldreboende, bland 

annat att invigningen äger rum den 13 september. 

- Förvaltningschefen informerar om hemtjänstens lokaler. 

- Områdeschef Hanna Wannberg informerar om ny projektansökan av 

samordningsteamet till Norra Västmanlands samordningsförbund. 

- Biträdande förvaltningschef Jari Heikkinen informerar om uppföljning av 

socialnämndens handlingsplan. 

- Biträdande förvaltningschef Jari Heikkinen informerar om förutsättningar 

för rambeslut inom hemtjänsten.    
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SN § 80  

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut 
 

§§ 81-83 – områdeschef Anna Sundin 

§§ 84-89  – biträdande förvaltningschef Jari Heikkinen 
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SN § 81 

 

Förslag till reviderade föreskrifter om behörighet att utföra vissa 

arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård – för yttrande   

Dnr 186/17 

 

Socialnämnden i Hallstahammar är en av de instanser som beretts tillfälle att 

yttra sig över Socialstyrelsens remiss av förslag till reviderade föreskrifter om 

behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård. 

Yttrande ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 29 september 2017. 

 

Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande den 17 augusti 2017. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att avge yttrande till Socialstyrelsen i enlighet med förvaltningens skrivelse den 

17 augusti 2017. 

 

 
______ 

Exp till:  Individ- och familjeomsorgschef 

  Socialstyrelsen 
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SN § 82 

 

Förändringar på boenden för ensamkommande barn   Dnr 207/17 

 

Inom Hallstahammars kommun finns idag två boenden för ensamkommande 

barn; Pegasus och Sirius. Boendet Pegasus kommer att stängas vid årsskiftet 

2017/2018, vilket innebär att det endast kommer att finnas ett boende (Sirius) 

för ensamkommande i kommunen. Förändringen innebär att en övertalighet 

bland personalen på de två boendena kommer att uppstå. Detta är ett led i 

verkställandet av den plan som socialnämnden antog under hösten 2016 med 

anledning av det ekonomiska läget, dessutom en följd av de förändrade 

statsbidragen.  

 

Socialförvaltningen har i skrivelse den 18 augusti 2017 upprättat ett förslag 

till ny organisation för kommunens boende för ensamkommande barn. Antalet 

personer som berörs av övertaligheten är 20 stycken: 1 vaktmästare, 1 

föreståndare och 18 behandlingsassistenter. Dessutom föreslås att 

heltidstjänster för behandlingsassistenter som arbetar dagtid på Sirius ska 

omvandlas till deltidstjänster (81 procent).  

 

MBL-information är genomförd och förhandling är planerad den 24 augusti. 

Riskbedömning är också genomförd. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna föreslagen organisationsförändring och stänga Pegasus från och 

med årsskiftet 2017/2018 i enlighet med socialförvaltningens skrivelse den 18 

augusti 2017. 

 

att godkänna förändringen av den generella sysselsättningsgraden från 100% till 

81% för behandlingsassistenter dagtid på Sirius. 
 

______ 

Exp till:  Individ- och familjeomsorgschef 

  Enhetschef för boende för ensamkommande barn 

  Controller 
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SN § 83 

 

Avskrivningar av skulder för placerade barn   Dnr 194/17 

 

I tjänsteskrivelser daterade 2017-06-16 och 2017-07-18 föreslås avskrivningar 

för obetalda avgifter för placerade barn. Det rör sig om tre ärenden och den 

sammanlagda skulden till kommunen är 25 333 kronor.  

 

Ärendena är över tre år gamla och talan kan inte längre föras i förvaltningsrätten 

eller skickas till Kronofogden för indrivning. I två av ärendena har talan väckts 

hos Förvaltningrätten men domstolen avvisar socialnämndens ansökan eftersom 

det är mer än tre år sedan kommunens kostnader uppkom. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att avskriva skulder till Hallstahammars kommun avseende obetalda avgifter för 

barn/ungdom som vårdas i annat hem än sitt eget för tre personer till ett belopp 

om sammanlagt 25 333 kronor, i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 

 
______ 

Exp till:  Individ- och familjeomsorgschef 

  Socialchef 

  Controller 
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SN § 84 

 

Betänkandet ”Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik” (SOU 

2017:60) – för yttrande   Dnr 187/17 

 

Kulturdepartementet har översänt betänkandet ”Nästa steg? – Förslag för en 

stärkt minoritetspolitik” (SOU 2017:60) till bland annat Hallstahammars 

kommun för yttrande. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till 

socialnämnden för yttrande. 

 

Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande den 15 augusti 2017. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens skrivelse 

den 15 augusti 2017. 
 
______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

  Socialchef 

  Biträdande socialchef 
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§ 85 

 

Länsstrategi för mäns våld mot kvinnor – för yttrande   Dnr 188/17 

 

Länsstyrelsen i Västmanlands län har på uppdrag av regeringen tagit fram en 

regional strategi för myndighetssamverkan mot mäns våld mot kvinnor och våld 

i nära relationer. Västmanlands första strategi kom år 2009 och följs nu av en 

tredje version. 

 

Strategin har tagits fram av länets kommuner, Polisområde Västmanland, 

kriminalvården, Åklagarkammaren och Region Västmanland. Nu har strategin 

skickats till dessa myndigheter för godkännande. 

 

Socialnämnden har fått i uppgift att yttra sig över ärendet till kommunstyrelsen. I 

tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2017 ges följande förslag till yttrande: 

 

”Denna strategi och en årlig handlingsplan lägger grunden till ett ännu mer 

målinriktat och samordnat arbete. Strategin är framarbetad i aktiv dialog och 

delaktighet från berörda myndigheter, kommuner och ideella föreningar m.fl. 

Detta borgar för fortsatt engagemang och samordnade åtgärder från alla 

samhällsaktörer för att minska våldet mot kvinnor.  

 

Socialnämnden välkomnar framtagandet av en regional strategi för att ta ett 

samlat grepp i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. För att åstadkomma en 

långsiktig förändring krävs en rad åtgärder, och där kan den regionala strategin 

och handlingsplanen vara en sammahållande länk. Socialnämnden 

rekommenderar kommunstyrelsen att ställa sig bakom - Strategi för 

myndighetssamverkan om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 

Västmanland 2017-2020.” 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att rekommendera kommunstyrelsen att godkänna dokumentet ”Strategi för 

myndighetssamverkan om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 

Västmanland 2017-2020” i enlighet med socialförvaltningens skrivelse den 14 

augusti 2017. 

 
______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

  Socialchef 

  Biträdande socialchef 
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SN § 86 

 

Alkoholservering på Äppelparkens äldreboende, policy med mera  

Dnr 196/17 

 

En ändring i alkollagen från 2012 gör det numera tillåtet att servera alkohol till 

brukare och dennes besökare på äldreboende där måltidsservice tillhandahålls. 

Det krävs inget serveringstillstånd, ett undantag görs således från huvudregeln i 

alkohollagen. 

 

Socialförvaltningen har i skrivelse daterad den 14 augusti 2017 tagit fram ett 

förslag till policy för alkoholförsäljning på Äppelbarkens äldreboende enligt 

följande: 

 

 Det är endast brukare och besökare till denne som fyllt 20 år som ges 

möjlighet att bli serverad alkohol. Obligatorisk legitimationskontroll görs 

vid misstanke om minderårig gäst.  

 Alkoholdryckerna får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av 

alkohol eller andra berusningsmedel. 

 Servering av alkohol får endast ske i matsal eller i gemensamma 

utrymmen avsedda för måltider. 

 Brukare som själv inköpt eller fått annan alkohol får endast dricka den i 

sin lägenhet. 

 

Förslag till sortiment för alkoholhaltiga drycker är rött och vitt vin (187 ml eller 

250 ml), cider och öl (33 cl) samt alkoholfritt vin, cider och öl. 

 

Innan alkoholserveringen startar ska verksamheten utarbeta ett 

egenkontrollprogram i enlighet med Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. Detta program ska redovisas till socialnämnden snarats 

efter det att programmet färdigställts.  

 

Socialnämnden beslutar 
 

att godkänna alkoholservering vid Äppelparkens äldreboende till boende och 

anhöriga,  

 

att anta policy för alkoholservering enligt ovan, 

 

att fastställa sortimentet för alkoholhaltiga drycker till rött och vitt vin (187 ml 

eller 250 ml), cider och öl (33 cl) samt alkoholfritt vin, cider och öl,   
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Forts SN § 86 

 

att alkoholserveringen inte får påbörjas innan ett egenkontrollprogram fastställts, 

samt 

 

att senast sex månader efter att verksamheten startat ska en särskild uppföljning 

av egenkontrollen redovisas till socialnämnden. 

 
______ 

Exp till:  Äldreomsorgschef 

  Enhetschef Äppelparken 

  Socialchef 

  Biträdande socialchef 

  Alkoholhandläggare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-08-30 11 (13) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 87 

 

Uppföljning av privata utförare år 2016 inom Socialnämnden 

Dnr 198/17 

 

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt 

verksamhetsområde ansvar för att se till att verksamheterna bedrivs enligt lagar, 

föreskrifter, mål och riktlinjer. Vidare att den interna kontrollen är tillräcklig och 

att verksamheten drivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detta gäller oavsett 

om verksamheten utförs i egen regi eller utförs av privata utförare. I ansvaret 

ingår att följa upp och kontrollera verksamheten. Kommunstyrelsen har även ett 

särskilt ansvar för att leda, samordna och ha uppsikt över verksamheten i 

nämnder och kommunal företag. Uppsikten omfattar även verksamhet som 

lämnats över till privata utförare. Kommunfullmäktige fattade den 24 oktober 

2016 § 157 beslut om Program för mål och uppföljning av privata utförare. 

 

Socialnämnden antog vid sitt sammanträde i januari 2017 (dnr 18/17) en plan för 

uppföljningen av privata utförare för perioden 2017-2019. Socialförvaltningens 

skrivelse ”Uppföljning av privata utförare år 2016 inom Socialnämnden” daterad 

den 16 augusti 2017 är en del av denna plan. Således kommer det även under 

kommande år att redovisas en uppföljning av de privata utförarna inom 

socialnämndens ansvarsområde.   

 

I skrivelsen anförs bland annat: ”Sammantaget lever de privata utförare som 

anlitas av kommunen upp till de krav som reglerats i upphandlingar och avtal.” 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga socialförvaltningens skrivelse ”Uppföljning av privata utförare år 2016 

inom Socialnämnden” till handlingarna. 

 
___ 

Exp till:  Socialchef 

  Biträdande socialchef 
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SN § 88 

 

Lokala ordningsföreskrifter – för yttrande   Dnr 171/17 

 

De lokala ordningsföreskrifterna i Hallstahammars kommun ska uppdateras. 

Inför detta arbete önskar kommunstyrelsen synpunkter på de befintliga 

föreskrifterna från samtliga nämnder. 

 

I tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2017 ger socialförvaltningen följande 

förslag till yttrande: ”Socialnämnden har givits tillfälle att inkomma med förslag 

till ändringaer, kompletteringar eller tillägg till nu gällande lokala 

ordningsföreskrifter. Socialnämnden har inga synpunkter på nuvarande 

föreskrifter.”  

 

Socialnämnden beslutar 
 

att uttala att man inte har några synpunkter på nuvarande lokala 

ordningsföreskrifter. 

 
______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

  Socialchef 

  Biträdande socialchef 
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SN § 89 

 

Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut 

 

Följande anmälningar noteras: 

  

 Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-08-30. 

 Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-08-30. 

 Arbetsutskottets protokoll daterat 2017-08-22. 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

 


