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Plats och tid Knytpunkten, Strömsholm, kl. 9.00-12.00 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande  
 Ingvor Regnemer (S)  
 Rolf Korsbäck (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Lars Jonsson (S)  
 Åsa Kfouri (MP)  
 Charlotte Steiner (V)   
 Isabella Piva (M)   
 Sari Svanström (C)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Greger Lundell (SD)  
 
Övriga deltagande Ersättare: Birgitta Westman (S), Niklas Norling (S), Harriet Berggren (S), 

Charlott Ristikartano (MP), Elisabeth Erngren (V), Barbara Kabacinski Hall-

ström (L), Maria Blomberg (L) och Gary Slater (SD) samt sekreterare Patrik 

Skanser, socialchef Lillemor Quist, områdeschef Anna Sundin §§ 44-51, områ-

deschef Monika Selin, områdeschef Marie Lindblom §§ 44-51 och MAS Riitta 

Männikkö §§ 39, controller Natasha Arborelius §§ 44-51 och controller Ann-

Sofie Eriksson §§ 44-51. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Charlotte Steiner (V) 

 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 3 maj 2016 klockan 12.50. 

 Underskrifter  Paragrafer 39-51 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Patrik Skanser 
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Mariette Sjölund (S)   
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Charlotte Steiner (V) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 39-51 
  

Sammanträdesdatum 2016-04-28 
  

Anslaget uppsättes 2016-05-03 Anslaget nedtages 2016-05-25 
 

      

Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 

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

Patrik Skanser  
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SN § 39 

 

Anmälan enligt Lex Maria gällande XXXXXXXXXXX   Dnr 95/16 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har sammanställt en utredning enligt 

Lex Maria den 4 april 2016 med anledning av XXXXXXXXXXX från septem-

ber 2015 till februari 2016.  

 

I utredningen framgår MAS bedömning av ärendet. Vidare redogör MAS i ut-

redningen för vidtagna och planerade åtgärder.  

 

MAS föreslår i utredningen att en anmälan enligt Lex Maria lämnas till Inspek-

tionen för vård och omsorg (IVO). 

 

Nämnden förväntas ta ställning till anmälan enligt Lex Maria. 

 

Socialnämnden har behandlat ärendet den 19 april 2016 § 183. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att en anmälan enligt Lex Maria lämnas till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) med anledning av XXXXXXXXXXX från september 2015 till februari 

2016. 

 

 

 
_______ 

Exp till:  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

  MAS 

  Äldreomsorgschef 

  Enhetschef Ädelstenen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 40 

 

Utredning enligt Lex Sarah gällande händelse som inträffat inom stöd i eget 

boende   Dnr 96/16 

 

Förvaltningen redogör i skrivelse den 8 mars 2016 för händelse som inträffat 

XXXXXXXXXXX den 15 februari 2016 inom enheten för stöd i eget boende. I 

skrivelsen redogörs för vidtagna och planerade åtgärder för att förhindra att 

liknande missförhållanden inträffar igen. 

 

Nämnden förväntas ta ställning till anmälan enligt Lex Sarah. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2016 § 184. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anmälan enligt Lex Sarah inte skall göras till Inspektionen för vård och om-

sorg (IVO) gällande händelse som inträffat XXXXXXXXXXX inom enheten för 

stöd i eget boende den 15 februari 2016. 

 

 

 
_______ 

Exp till:  Äldreomsorgschef 

  Enhetschef Stöd i eget boende 
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SN § 41 

 

Utredning enligt Lex Sarah gällande händelse som inträffat vid Ädelstenens 

äldreboende   Dnr 97/16 

 

Förvaltningen redogör i utredning den 16 mars 2016 och skrivelse den 17 mars 

2016 för händelse som inträffat XXXXXXXXXXX den 13 mars 2016 vid 

Ädelstenens äldreboende. I utredning och skrivelse redogörs för vidtagna och 

planerade åtgärder för att förhindra att liknande missförhållanden inträffar igen. 

 

Nämnden förväntas ta ställning till anmälan enligt Lex Sarah. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2016 § 185. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anmälan enligt Lex Sarah inte skall göras till Inspektionen för vård och om-

sorg (IVO) gällande händelse som inträffat XXXXXXXXXXX den 13 mars 

2016 vid Ädelstenens äldreboende. 

 

 

 
_______ 

Exp till:  Äldreomsorgschef 

  Enhetschef Ädelstenen 
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SN § 42 

 

Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1 år 2016 Dnr 

90/16   

 

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 den 1 april 2016 sammanställt en redovis-

ning för kvartal 1 år 2016. Rapporten visar att det vid denna tidpunkt inte fanns 

några gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2016 § 188. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

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

stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 1 år 2016 som en anmälan, 

samt  

 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

 

 

 
_______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

  Revisorerna 
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SN § 43 

 

Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-

omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag 

(2001:453) kvartal 1 år 2016   Dnr 91/16 

 

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 dels till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och 

kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige.  

 

Enhetschef inom äldreomsorgen har den 4 april 2016 sammanställt en redovis-

ning av kvartal 1 år 2016. Rapporten visar att det fanns åtta stycken gynnande 

beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts. Dessa fanns inom äldreomsorgen. 

Inom individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen fanns inga gynnade 

beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2016 § 189. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

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

altjänstlag (2001:453), kvartal 1 år 2016 som en anmälan, samt  

 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

 

 

 
_______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

  Revisorerna 
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SN § 44 

 

Verksamhetsbidrag till föreningen Bris region Mitt för år 2017   Dnr 80/16 

 

Föreningen Bris (Barnens rätt i samhället) har den 22 mars 2016 inkommit till 

socialnämnden med ansökan om verksamhetsstöd för år 2017. Från Hallstaham-

mars kommun ansöker man om 10 kronor/barn i kommunen, vilket totalt innebär 

33 090 kronor för kommunens 3309 antal barn. 

 

Förvaltningen anför i skrivelse den 1 april 2016 bland annat att: ”BRIS är en or-

ganisation 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 17 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 infor-

mera 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.”  

 

Avslutningsvis föreslås socialnämnden besluta att bevilja föreningen Bris 33 090 

kronor i verksamhetsbidrag för verksamhetsår 2017. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2016 § 186. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att bevilja föreningen Bris (Barnens rätt i samhället) verksamhetsbidrag om 

33 090 kronor för verksamhetsår 2017. 

 

 

 
_______ 

Exp till:  Bris (Barnens rätt i samhället) 

  Controller SN 

  Områdeschef IFO 
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SN § 45 

 

Gemensam hjälpmedelspolicy för Landstinget Västmanland och länets 

kommuner – för antagande   Dnr 78/16 

 

Gemensamma Hjälpmedelsnämnden har den 26 februari 2016 § 8 beslutat att 

godkänna en ny hjälpmedelspolicy och rekommenderar huvudmännen att anta 

den nya gemensamma hjälpmedelspolicyn. Syftet med policyn är att tydliggöra 

synsätt och viljeriktning vid förskrivning av hjälpmedel och ska vara gemensam 

för Landstinget Västmanland och länets kommuner. Policyn har den 14 mars 

2016 inkommit till Hallstahammars kommun för antagande. 

 

Förvaltningen anför i skrivelse den 23 mars 2016 bl a ”Inför Gemensamma 

nämndens bildande 2000 gjordes en utredning gällande hjälpmedel. Denna ut-

redning ligger till grund för fördelningen av medel för tekniska hjälpmedel som 

kommunerna har ett ansvar för enligt samverkansavtalet § 11. Landstinget Väst-

manland utbetalar ersättning till VKL för dessa hjälpmedel och denna ersättning 

fördelas sedan mellan kommunerna i länet. Hjälpmedelscentrum finansieras idag 

via de hyres- och försäljningsintäkter som kommuner och landsting bidrar med 

och även viss försäljning till privatpersoner. Hjälpmedelscentrum har utarbetat 

en budget och verksamhetsplan för året 2013 omfattande strategiska mål, kund-

perspektiv, ekonomiska aspekter, m.m.” 

 

Vidare anförs att det sedan tidigare finns en gemensam hjälpmedelspolicy som 

nu har uppdaterats och det finns en önskan från de som ingår i Hjälpmedels-

nämnden att policyn även fortsättningsvis ska vara gemensam. 

 

Avslutningsvis föreslås socialnämnden anta den nya gemensamma hjälpmedels-

policyn. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2016 § 190. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta den nya gemensamma hjälpmedelspolicyn. 

 

 

 
_______ 

Exp till:  Gemensamma Hjälpmedelsnämnden, Landstinget Västmanland  

  Socialchef 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2016-04-28 9 (15) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 46 

 

Motion av Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Stieg Andersson 

(M), Håkan Freijd (M), Anders Randelius (M) och Bertil Bredin (M) angåe-

nde införande av ett integrationsstipendium – för yttrande     
Dnr 206/15 

 

Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Stieg Andersson, Håkan Freijd, Anders Ran-

delius och Bertil Bredin, samtliga (M), anför i en motion den 22 oktober 2015 

”Aldrig har vikten av god integration varit större än idag. Hela Europa befinner 

sig i den största flyktingströmmen sedan andra världskriget och vi i Sverige och 

Hallstahammar tar ett stort ansvar. Tyvärr så ser prognosen för fred i de krigs-

härjade länderna ut att vara långt borta vilket betyder att människor som behöver 

fly kommer att göra det under lång tid framöver. 

 

En god integration är vägen till ett stabilt samhälle och en stark välfärd. Männi-

skor som kommer hit måste få förutsättningar att starta ett nytt liv här. Barn be-

höver ha goda förutsättningar för skolan, vuxna för att kunna få ett jobb. I vår 

kommun finns det många goda exempel på lyckad integration, människor som 

trots motgångar lyckats inom både studier och yrkesliv. Det finns också många 

organisationer och enskilda personer som gör stora insatser för att hjälpa andra 

människor, utan egen vinning. Dessa personer, grupper, organisationer skall vi 

lyfta fram. Belysa deras bedrifter och ytterligare motivera till att fortsätta arbeta 

och utvecklas. 

 

Vi står inför stora utmaningar men vi gör också väldigt mycket bra. Det är dags 

att det goda, det positiva får lite extra utrymme. Genom att bygga broar och 

skapa vägar för människor att mötas skapar vi också ett tryggt och stabilt sam-

hälle.  

 

Idag finns stipendium att söka för den/de som inom kultur och fritid eller inom 

idrotten gjort något som bör belysas. Detta borde även tillämpas den/de som på 

ett gott sätt framhävt den goda vägen till integration.  

 

Därför föreslår Nya Moderaterna i Hallstahammar: 

- att inrätta ett integrationsstipendie för den/de som på ett föredömligt sätt bidra-

git till en god integration.” 

 

Kommunstyrelsen har översänt motionen till socialnämnden för yttrande. 

 

Socialnämnden har den 25 februari 2016 § 21 beslutat att föreslå kommunfull-

mäktige att bifalla motionen.  

 

Förvaltningen anför i skrivelse den 22 mars 2016 bland annat att: ”Idén med ett 

integrationsstipendium eller liknande i Hallstahammars kommun torde vara ett 

uppskattat inslag ibland annat i integrationsarbetet. Det finns vinster med att lyfta  
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Forts. SN § 46 

 

positiva exempel för fortsatt utveckling och arbete kring integrationen.” 

 

Det anförs även i skrivelsen att ett integrationsstipendium eller integrationspris 

finns i ett flertal svenska kommuner. Vidare redogör förvaltningen för exempel 

om integrationsstipendium i Ludvika kommun, Kalix kommun, Alvesta kommun 

och Linköpings kommun. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2016 § 191. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att upphäva sitt beslut den 25 februari 2016 § 21. 

 

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta 

 

att bifalla motion gällande inrättande av ett integrationsstipendium,  

 

att uppdra till socialnämnden att införa ett integrationsstipendium, 

 

att medel tas ur flyktingfonden för tilldelning av integrationsstipendiet, samt 

 

att delegera till socialnämnden om upprättande av riktlinjer och rutiner för hur 

stipendiet ska hanteras. 

 

 

 
_______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

  Socialchef 
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SN § 47 

 

Granskning av förslag till detaljplan för del av Hallstahammar Kolbäcks 

centrum /f d Myran) – för yttrande    Dnr 17/16 

 

Kommunstyrelsen har den 11 april 2016 översänt förslag till detaljplan för del av 

Kolbäcks centrum (f d Myran) till socialnämnden för granskning. Socialnämnden 

har i beslut den 25 februari 2016 § 23 yttrat sig över detaljplanen då den var ut-

sänd för samråd. Detaljplanen har varit ute på samråd under 25 januari 2016 till 

den 29 februari 2016. Socialnämnden förväntas nu granska förslaget inför slut-

giltigt beslut. Planen är nu ute på granskning under perioden 11 april 2016 till 

den 2 maj 2016. 

 

Planförslaget omfattar fastigheten Kolbäcks-Vallby 1:89, samt delar av Kol-

bäcks-Vallby 1:210 och Kolbäcks-Vallby 1:13. Idag är marken i huvudsak plan-

lagd för allmänt ändamål, samt en del som allmän plats i form av park/ plante-

ring eller gata. En liten del är planlagd som samlingslokaler. Planen handläggs 

med utökat planförfarande.  

 

Planförslaget innebär att:  

• en byggrätt för bostadsbebyggelse i flera våningar skapas med begränsningar 

gällande nockhöjd, utnyttjandegrad (bruttoarea) och byggnadsteknik,  

• ett nytt parkområde skapas,  

• en del av Strömsholmsåsen med naturlig karaktär bevaras,  

• gång- och cykelvägen längs Ringvägen kan breddas och att gatuträd i form av 

en trädrad kan planteras  

• infarten till Linneagården och f.d. Myrans parkering blir kommunal gata.  

 

Förvaltningen har den 12 april 2016 meddelat att man inte har något att erinra 

mot planförslaget.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2016 § 192. 

 

Sari Svanström (C) yrkar att höjden på byggnader i detaljplanen begränsas till 

maximalt tre våningar. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till 

arbetsutskottets förslag och med avslag till Sari Svanströms (C) yrkande. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att uttala att man inte har något att erinra mot förslag till detaljplan för del av 

Kolbäcks centrum (f d Myran). 

 

Sari Svanström (C) reserverer sig mot beslutet. 
_______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 
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SN § 48 

 

Information från förvaltningen/förvaltningschefen   Dnr 23/16 

 

 Socialchef Lillemor Quist informerar om Migrationsverkets prognos över 

asylsökande och ensamkommande barn för 2016-2017. 

 Controller Natasha Arborelius, controller Ann-Sofie Eriksson samt områ-

descheferna Monika Selin, Marie Lindblom och Anna Sundin rapporterar 

om avvikelser i budget för socialnämnden. 
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SN § 49 

 

Socialnämndens mål 2016-2019   Dnr 98/16 

 

Utifrån den av fullmäktige antagna vision 2025 har fullmäktige beslutat att anta 

mål för perioden 2016-2019. Nästa etapp av arbetet är att styrelsen och nämnder 

ska formulera sina övergripande mål utifrån fullmäktiges mål. I den avslutande 

etappen ska de olika förvaltningarna formulera hur målen omsätts i verksam-

heten. 

 

Fullmäktiges målområden är; enkelt och nära; nytänkande och kreativitet; ansvar 

och engagemang. Under varje målområde finns uppsatta mål med indikatorer. Ett 

förslag till mål för socialnämnden 2016-2019 har arbetats fram. 

 

Arbetsutskottet har den 19 april 2016 § 187 beslutat att överlämna ärendet till 

socialnämnden utan eget förslag. 

 

Ingvor Regnemer (S) yrkar att upprättat förslag till mål för socialnämnden 2016-

2019 ska antas. 

 

Isabella Piva (M) yrkar att Alliansens förslag till mål för socialnämnden 2016-

2019 ska antas, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till 

Ingvor Regnemers (S) yrkande och med avslag till Isabella Pivas (M) yrkande. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta socialnämndens mål 2016-2019, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

Isabella Piva (M), Sari Svanström (C) och Tommy Emterby (KD) reserverar sig 

mot beslutet. 

 
_______ 

Exp till:  Socialchef 

  Kommunstyrelsen 

  Reglementspärmen 
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SN § 50 

 

Information från samverkansgrupperna   Dnr 23/16 

 

 Samverkansgruppen för LSS, Fritid/Boende, Korttid/Stöd/Boende och 

Socialpsykiatri informerar om sitt besök på invigningen av Drivknuten. 
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SN § 51 

 

Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut  

 

Följande anmälningar noteras: 

  

 Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-04-28. 

 Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-04-28. 

 Arbetsutskottets protokoll daterade 2016-04-05, 2016-04-12 samt 2016-04-19. 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

  

 


