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Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.15-16.45 
     Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

Beslutande   
 Ingvor Regnemer (S), ordförande  
 Rolf Korsbäck (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Lars Jonsson (S)  
 Harriet Berggren (S)  
 Niklas Norling (S) 

Birgitta Westman (S) 

Elisabeth Erngren (V) 

 

 Håkan Freijd (M)  
 Barbara Kabacinski Hallström (L)  
 Tommy Emterby (KD)  
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: Maria Blomberg (L), samt nämndsekreterare Staffan Andersson och 

socialchef Lillemor Quist, övriga deltagare se §§ 100-101 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Tommy Emterby (KD) 

 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 27 oktober klockan 13.00 

 Underskrifter  Paragrafer 100-113 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Staffan Andersson 
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S)   
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Tommy Emterby (KD) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 100-113 
  

Sammanträdesdatum 2017-10-25 
  

Anslaget uppsättes 2017-10-27 Anslaget nedtages 2017-11-20 
 

 
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 

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

Staffan Andersson  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-10-25 

 

2 (16) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 100 

 

Informationsärenden  Dnr 32/17 

 

- Områdeschef Anna Sundin och enhetschef Malin Rådberg informerar om 

uppföljning av 35-timmarsveckan för socialsekreterare inom barn och 

ungdom. 

 

- Biträdande förvaltningschef Jari Heikkinen informerar om 

skolinspektionens tillsyn av vuxenutbildningen. 

 

- Förvaltningschef Lillemor Quist informerar bland annat om 

äldreomsorgens restauranger och matlådor,  

 

om att det är högt tryck på projektet Seniorglädje som består av 

kostnadsfria aktiviter för pensionärer i kommunen,   

 

om att två ansökningar om statsbidrag har lämnats in. 
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SN § 101 

 

Föredragning/besvarande av frågor 
 

§ 102 – familjerättssekreterare Andrea Asmussen  

§ 103 – förvaltningschef Lillemor Quist, biträdande förvaltningschef Jari 

Heikkinen, områdeschef Anna Sundin, områdeschef Monika Selin, controller 

Natasha Arborelius och controller Ann-Sofie Eriksson  

§ 104 – områdeschef Monika Selin 

§ 105 – områdeschef Anna Sundin 

§§ 106-108 och §§ 111-112 – biträdande förvaltningschef Jari Heikkinen  

§§ 109-110 – förvaltningschef Lillemor Quist 
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SN § 102 

 

Utredning enligt kap 4 § 10 föräldrabalken (1949:381) – yttrande till 

Västmanlands tingsrätt i adoptionsärende, mål nr Ä 3528-17, D 2:16 

 

Ärendet redovisas inte på grund av sekretess.  
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SN § 103 

 

Mål och budget 2018-2020 för socialnämnden Dnr 144/17 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 § 86 bland annat att fastställa 

kommunstyrelsens förslag till Mål och budget för perioden 2018-2020 samt att 

nämnder, förbund och bolag skall utifrån kommunfullmäktiges budgetramar 

återrapportera till kommunfullmäktige hur man avser att bedriva verksamheten 

för åren 2018 till 2020 med mål med bäring mot kommunfullmäktiges 

gemensamma mål och med de budgetmedel som ställs till förfogande varvid 

återrapporteringen skall inlämnas till kommunstyrelsen senast den 23 oktober 

2017.  

 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till mål och budget för perioden 2018-

2020.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 oktober 2017 § 367. 

 

Rolf Korsbäck (S) yrkar, som ett tillägg till arbetsutskottets förslag, att 

arbetstutskottet ska i få i uppdrag att utifrån kommunstyrelsens beslut den 6 

februari 2017 § 19 avseende direktiv inför mål- och budgetarbetet 2018-2020, i 

särskilt dokument redovisa vad som nu i nämndens mål- och budget 2018-2020 

skiljer sig från kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2017 § 86 och överlämna 

den till kommunstyrelsen. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till 

dels arbetsutskottets förslag, dels Rolf Korsbäck (S) tilläggsyrkande. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att fastställa socialnämndens mål och budget 2018-2020 utifrån kom-

munfullmäktiges beslut den 19 juni 2017 § 86, samt  

 

att uppdra åt arbetsutskottet, att utifrån kommunstyrelsens beslut den 6 februari 

2017 § 19 avseende direktiv inför mål- och budgetarbetet 2018-2020, i särskilt 

dokument redovisa vad som nu i nämndens mål- och budget 2018-2020 skiljer 

sig från kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2017 § 86, samt överlämna den 

till kommunstyrelsen. 

 

Håkan Freijd (M), Tommy Emterby (KD) och Barbara Kabacinski Hallström (L) 

reserverar sig mot beslutet. 
 

______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

  Förvaltningschef 

  Controller 
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SN § 104 

 

Rambeslut inom hemtjänsten   Dnr 251/17 

 

Den demografiska förändringen som nu startat och som kommer att pågå under 

kommande årtionde påverkar starkt behovet av insatser från kommunens 

hemtjänst. För att möta denna stora utmaning behöver kommunen öka 

brukarinflytandet, införa välfärdsteknologi och IT stöd och dessutom skapa bra 

arbetsplatser. 

 

Rambeslut innebär att handläggarna fattar beslut om hemtjänst som så kallat 

rambeslut i tid istället för att besluta om specifika hemtjänstinsatser. 

Kontaktpersonalen i hemtjänsten får ett ökat ansvar för att tillsammans med den 

enskilde ta fram och planera insatser. 

 

I tjänsteskrivelse den 10 oktober 2017 anförs bland annat: ”Flera delar i detta 

arbete är sjösatta eller i sin linda. Att starta upp arbetet med att införa rambeslut i 

hemtjänsten är ett av de mest omfattande av dessa. Arbetet kommer att ske i 

projektform fram till den 1 mars 2018 då rambeslut ska börja införas löpande. 

Tiden fram tom den 1 mars innehåller SWAT–arbete, utbildningsinsatser, IBIC-

införande, kompetenspåfyllande, IT-stöds anpassningar och information mm.  

 

Till detta projekt föreslås också att en politisk styrgrupp bildas från 

socialnämnden. Denna kan förslagsvis utgöras av SN AU. Kommunen har en 

ambition att arbeta för att bli allt mer äldrevänliga och detta är definitivt en del i 

arbetet.”  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 oktober 2017 § 368. 

 

Håkan Freijd (M) yrkar, som ett tillägg till arbetsutskottets förslag, att den 

politiska styrgruppen under 2018 presenterar ett förslag till hur andra utförare av 

hemtjänst kan inkluderas för att möta behoven och så långt det är möjligt ge 

brukarna möjlighet att välja när och hur hjälp och stöd skall ges. 

 

På ordförandes förslag ajournerar sig socialnämnden i tio minuter. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till 

arbetsutskottets förslag och med avslag till Håkan Freijds (M) tilläggsyrkande. 
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Forts SN § 104  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna planen för utvecklingen av hemtjänsten enligt tjänsteskrivelse  

”Införa rambeslut som ett steg i utvecklingsplanen för hemtjänsten i 

Hallstahammars kommun”, 

 

att till detta projekt knyta en politisk styrgrupp bestående av ledamöterna i 

socialnämndens arbetsutskott,  

 

att rambeslut ska införas succesivt inom hemtjänsten med start den 1 mars 2018, 

samt 

 

att återrapportering till socialnämnden sker senast oktober 2018.  
 
______ 

Exp till:  Förvaltningschef 

  Biträdande förvaltningschef 

  Controller 

  Områdeschef äldreomsorgen  
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SN § 105 

 

Revidering av socialnämndens reglemente gällande ansvar för efterlevnad 

av lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Dnr 254/17 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2011 § 138 om nytt reglemente för 

socialnämnden. 

 

Den 1 juli 2017 trädde en ny lag i kraft, lag (2017:425) om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare. Med anledning av den nya lagstiftningen, 

som innebär att kommunen tillsammans med polisen har ansvar för den 

omedelbara tillsynen på försäljningsstället, behöver Hallstahammars kommun 

utse ansvarig nämnd för lagens efterlevnad.  

 

I tjänsteutlåtande den 10 oktober 2017 från alkohol- och tobakshandläggare 

anförs bland annat att: ”Bestämmelserna i denna lag motsvarar de i tobakslagen 

men omfattar elektroniska cigaretter (s.k. e-cig) och påfyllningsbehållare för 

dessa. Detta innebär att det fr.o.m. lagens ikraftträdande den 1 juli 2017 finns 

bestämmelser om anmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av 

dessa produkter. Idag ansvarar socialnämnden för efterlevnad av tobakslagen, 

mot bakgrund av likheten mellan dessa lagar förefaller det rimligt att samma 

nämnd även får ansvar för efterlevnad av lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare. Detta skulle innebära effektivitetsvinster vad gäller tillsyn 

exempelvis.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 oktober 2017 § 369. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att ansvaret för efterlevnad av lag (2017:425) om 

elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare ska åvila socialnämnden och att 

följdändringar därmed skall göras i socialnämndens reglemente enligt en till 

ärendet hörande bilaga. 

 
______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

  Områdeschef IFO 
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SN § 106 

 

Detaljplan för Sofielund 4 – för yttrande  Dnr 252/17 

 

Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Sofielund till bland 

annat socialnämnden för samråd. Planförslaget omfattar fastigheten XX. Idag är 

marken i huvudsak planlagd för bostadsbebyggelse men området som avses att 

förändras är belagt med prickmark och u-områden. I den förändrade detaljplanen 

har delar av u-området tagits bort för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse. 

 

Ändringen av detaljplanen innebär bland annat att 

 

 Prickmark och område för underjordiska ledningar i planområdets 

nordvästra del tas bort till förmån för bostadsbebyggelse  

 Ledningsrätt för den borttagna fjärrvärmeledningen ska tas bort. 

 Förutsättningarna för en säker skolväg till och från Strömsholms skol ses 

över. 

 

Socialförvaltningen har i skrivelse den 13 oktober 2017 meddelat att de inte har 

något att erinra mot planförslaget.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 oktober 2017 § 371. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att uttala att socialnämnden inte har något att erinra mot planförslag som avser ny 

detaljplan för Sofielund 4, samt  

 

att uttala att socialnämnden är positiva till att det skapas fler bostäder i hela 

kommunen. 

 
______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

  Förvaltningschef 

  Biträdande förvaltningschef 
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SN § 107 

 

Detaljplan för Hallsta centrum – för yttrande  Dnr 253/17 

 

Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för ICA till bland annat 

socialnämnden för samråd. Planförslaget omfattar fastigheten XX och del av 

fastigheten XX. Idag är marken i huvudsak planlagd för centrumbebyggelse. 

Planen handläggs med utökat förfarande eftersom allmän platsmark i ett centralt 

läge tas i anspråk.  

 

Planförslaget innebär att: 

 

 Allmän platsmark tas i anspråk för kvartersmark.  

 Centrumverksamheter som handel, service, restaurang och kontor 

möjliggörs.  

 Bostäder möjliggörs från och med våning 2.  

 Byggrätt skapas för 5 våningar.  

 

Socialförvaltningen har i skrivelse den 10 oktober 2017 lämnat ett förslag till 

yttrande över detaljplanen.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 oktober 2017 § 372. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att som yttrande över detaljplan för Hallsta centrum (Dp 219) överlämna 

förvaltningens skrivelse daterad den 10 oktober 2017 till kommunstyrelsen. 

 
______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

  Förvaltningschef 

  Biträdande förvaltningschef  
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SN § 108 

 

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, Hallstahammar – ansö-

kan om verksamhetsbidrag för år 2018   Dnr 235/17 

 

Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, Hallstahammar, ansöker i 

skrivelse inkommen den 28 september 2017 om verksamhetsbidrag för år 2018. 

RSMH anför avslutningsvis: ”Vår önskan är att vi fortsättningsvis får 180 000 i 

bidrag/år från Social och Serviceförvaltningen i Hallstahammars kommun.” 

 

Förvaltningen anför i skrivelse den 10 oktober 2017 bl a att RSMH fyller en 

viktig funktion i samhället och fungerar som ett komplement och en viktig 

samarbetspartner till kommunens verksamheter och arbete för personer med 

psykisk ohälsa.   

 

Avslutningsvis föreslås socialnämnden besluta att bevilja Riksförbundet för 

social och mental hälsa, RSMH, Hallstahammar, bidrag med 180 000 kronor för 

år 2018 och att kostnaden ska finansieras inom befintlig budget. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 oktober 2017 § 373. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att bevilja Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, Hallstahammar, 

bidrag med 180 000 kronor för år 2018, samt  

 

att kostnaden finansieras inom befintlig budget. 

 
______ 

Exp till:  RSMH 

  Förvaltningschef 

  Biträdande förvaltningschef  

  Controller 
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SN § 109 

 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen för 

äldre-, handikapp-, individ- och familjeomsorg – kvartal 3 2017 Dnr 105/17  

 

Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 

socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när 

socialnämnden 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 dels till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) och kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige.  

 

Enhetschef inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning för kvartal 3 år 

2017. Rapporten visar att det inte fanns några gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 

SoL som ej verkställts inom äldre- och handikappomsorgen.  

 

Områdeschef för individ och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning 

för kvartal 3 år 2017. Rapporten visar att det finns sex stycken gynnande beslut 

enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom IFO.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 oktober 2017 § 374. 

 

Socialnämnden beslutar  

 

att notera redovisningen av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § soci-

altjänstlag (2001:453), kvartal 3 år 2017 som en anmälan, samt  

 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

 
______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

  Revisorer 
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SN § 110 

 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS - kvartal 3 2017 
Dnr 132/17   

 

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 dels till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revi-

sorer, dels till kommunfullmäktige.  

 

Områdeschef för LSS/Bemanning har sammanställt en redovisning för kvartal 3 

år 2017. Rapporten visar att det vid denna tidpunkt inte fanns några gynnande 

beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 oktober 2017 § 375. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att notera redovisningen av ej verkställda beslut enligt 9 § lag (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 3 år 2017 som en 

anmälan, samt  

 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

 
______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

  Revisorer 
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SN § 111 

 

Fastställande av nya priser för gäster och personal på äldreomsorgens  

restauranger   Dnr 249/17 

 

I Hallstahammars kommun finns tre restauranger inom äldreomsorgen. I 

socialförvaltningens skrivelse daterad den 10 oktober 2017 framhålls att det är 

viktigt att lunchpriset för externa besökare inte är för lågt för att undvika oönskad 

konkurrens med privata entreprenörer. Därför föreslås att priset fastställs till 85 

kr per lunch på äldreomsorgens restauranger för gäster och personal. Dock ska 

priset för pensionärer (65 år eller äldre) och barn (3-12 år) bevaras på nuvarande 

nivå, det vill säga 59 kronor respektive 33 kronor. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 oktober 2017 § 376. 

Socialnämnden beslutar 

 

att upphäva sitt beslut den 24 april 2008 § 34 gällande priser för gäster och 

personal på äldreomsorgens restauranger,  

 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa nya priser för gäster och personal på 

äldreomsorgens restauranger i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt 

 

att föreslå kommunfullmäktige att priserna räknas upp med 2,2 procent varje år. 

 

 
______ 

Exp till:  Områdeschef äldreomsorgen 

  Måltidschef 

  Förvaltningschef 

  Biträdande förvaltningschef  

  Controller 
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SN § 112 

 

Kommunalt bidrag till Brottsofferjouren för år 2018   Dnr 237/17 

 

Brottsofferjouren (BOJ) har i skrivelse inkommen den 2 oktober 2017 ansökt 

om kommunalt bidrag för sin verksamhet 2018. För år 2017 beviljade 

socialnämnden ett bidrag till brottsofferjouren på 45 000 kronor. 

 

Förvaltningen anför i skrivelse den 17 oktober 2017 bland annat att 

verksamheten är kvalitativ, efterfrågad och uppskattad av 

kommuninnevånarna i Hallstahammar. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att bevilja ansökan om kommunalt bidrag till Brottsofferjouren för år 2018 om 

45 000 kronor, samt 

 

att kostnaden finansieras inom befintlig budget. 

 
______ 

Exp till:  Brottsofferjouren 

  Förvaltningschef 

  Biträdande förvaltningschef  

  Controller 
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SN § 113 

 

Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut samt synpunkter  

 

Följande anmälningar noteras: 

  

 Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-10-25. 

 Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-10-25. 

 Arbetsutskottets protokoll daterad 2017-10-17. 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

 

 


