
 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2016-11-24 1 (9) 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 8.15-11.00. 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande  
 Ingvor Regnemer (S)  
 Rolf Korsbäck (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Harriet Berggren (S)   
 Andreas Almquist (MP)  
 Elisabeth Erngren (V)   
 Hans Strandlund (M)   
 Sari Svanström (C)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Charlott Ristikartano (MP)  
 
Övriga deltagande Ersättare: Birgitta Westman (S), Niklas Norling (S), Karin Enedahl (S), Barbara 

Kabacinski Hallström (L) och Maria Blomberg (L) samt sekreterare Patrik 

Skanser, nämndsekreterare Julia Wilén, socialchef Lillemor Quist, biträdande 

socialchef Jari Heikkinen, områdeschef Anna Sundin, ungdomscoach Annelie 

Salminen § 135, områdeschef Marie Lindblom §§ 135-136, områdeschef Mo-

nika Selin §§ 135-139 och områdeschef Hanna Wannberg §§ 135-139. 

 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Andreas Almquist (MP) 

 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 klockan 15.30. 

 Underskrifter  Paragrafer 135-141 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Patrik Skanser 
  

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

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Andreas Almquist (MP) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 135-141 
  

Sammanträdesdatum 2016-11-24 
  

Anslaget uppsättes 2016-11-30 Anslaget nedtages 2016-12-22 
 

 
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 

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

Patrik Skanser  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 135 

 

Information om arbetet med hbtq-frågor i Hallstahammars kommun   
Dnr 23/16 

 

Ungdomscoach Annelie Salminen informerar om arbetet med hbtq-frågor i 

Hallstahammars kommun. Vidare informerar Annelie Salminen om hur 

närstående till personer med hbtq-tillhörighet kan få information och kunskap om 

hbtq-frågor. 

 
_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2016-11-24 3 (9) 
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SN § 136 

 

Information från förvaltningen/förvaltningschefen   Dnr 23/16 

 

Biträdande socialchef Jari Heikkinen informerar om Världshälsoorganisationens 

(WHO) nätverk för äldrevänliga städer. 

 

Socialchef Lillemor Quist informerar om leveranser av matlådor inom äldre-

omsorgen. 

 

Vidare informerar Lillemor Quist tillsammans med områdescheferna om arbetet i 

förvaltningen utifrån den handlingsplan som beslutades av nämnden den 13 ok-

tober 2016 § 118 gällande socialnämndens ekonomiska läge. 

 
_______ 
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SN § 137 

 

Avgifter inom vården och omsorgen i Hallstahammars kommun fr o m 1 mars 

2017   Dnr 198/16 

 

Nu gällande avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Hallstahammars 

kommun fastställdes kommunfullmäktige den 28 april 2014 § 71. Därefter har en 

årlig omprövning av avgifterna gjorts vid varje årsskifte med beaktande av änd-

rade prisbasbelopp. 

 

Socialförvaltningen anför i skrivelse den 16 november 2016 bl a att sedan den nu 

gällande taxan fastställdes har en rad saker skett som motiverar en förändring av 

avgifterna, såsom förändrad lagstiftning, kostnadsökningar och subventionsgra-

der. Detta har skapat ett behov av att ändra nu gällande avgifter inom vården och 

omsorgen i Hallstahammars kommun.” 

 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till avgifter inom vården och omsorgen i 

Hallstahammars kommun. De förändringar som föreslås är bl a att inte knyta avgif-

terna till prisbasbeloppet som tidigare. Därutöver föreslås förändringar i avgifts-

nivåer i vissa fall: 

 

 Matabonnemanget föreslås höjas till 3 500 kr/mån 2017 (idag 3 210 

kr/mån). Detta påverkar också kostnaden per portion. 

 Månadsavgiften för trygghetslarm föreslås höjas till 230 kr/mån (idag 

210 kr/mån) samt att den enskilde även betalar för slitage, borttappade 

produkter samt förbrukningsvaror som armband, klockor och batterier. 

Avgift för ej återlämnat larm föreslås också tas ut. 

 Avgiften för tillfälliga besök kvällstid/nattetid inom hemsjukvården före-

slås också höjas (dagtid + 28 kr/besök och kväll/helg/natt +30 kr/besök) 

men inte avgiften för de som har hemsjukvård ofta, där lämnas avgiften 

oförändrad på 300 kr/mån.  

 Förslag till höjda avgifter berör inte LSS-verksamheten, utom i enstaka 

fall där brukaren har ett trygghetslarm.  

 

Därtill föreslås en höjning av maxtaxan gällande månadsavgiften för hemtjänst 

och dagverksamhet, tillsammans med vårdavgifter för viss långtidssjukvård, till 

högst en tolftedel av 0,5392 procent av prisbasbeloppet, d.v.s. max 2 013 kr/mån 

(utan höjning av avgiftstaket 1 792 kr/mån).  Den högsta månadsavgiften för bo-

stad i särskilt boende föreslås ändras till högst en tolftedel av 0,5539 procent av 

prisbasbeloppet, d.v.s. max 2 068 kr/mån (utan höjning av avgiftstaket 1 867 

kr/mån). Prisbasbeloppet för år 2017 är beräknat till 44 800 kronor. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 15 november 2016 § 502 att överlämna ärendet till 

socialnämnden utan eget förslag. 
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Forts. SN § 137 

 

Ingvor Regnemer (S) yrkar att fastställa nya avgifter inom vården och omsorgen i 

Hallstahammars kommun gällande fr o m den 1 mars 2017. 

 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemer (S) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att upphäva sitt beslut den 28 april 2014 § 71 och fastställa avgifter inom vården 

och omsorgen i Hallstahammars kommun gällande fr o m den 1 mars 2017, enligt 

en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 
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SN § 138 

 

Sammanträdesdagar 2017 för socialnämndens arbetsutskott och social-

nämnden   Dnr 196/16 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 november 2016 § 500. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att fastställa följande sammanträdesdagar för socialnämnden år 2017: 

 

26/1, 23/2, 9/3, 30/3, 27/4 (heldag), 24/5, 15/6, 31/8, 28/9, 26/10, 23/11 och 

14/12. 

 

Sammanträdet börjar klockan 8.15, om inte annat anges i kallelsen. 
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SN § 139 

 

Utökad kunskap för föräldrar till barn och ungdomar med hbtq-tillhörighet   

Dnr 119/16 

 

Isabella Piva (M) väckte vid sammanträdet den 26 maj 2016 § 60 ärende gäl-

lande utökad kunskap för föräldrar till barn och ungdomar med hbtq-tillhörighet 

enligt följande: ”Den psykiska ohälsan ökar bland våra unga. Särskilt utsatta är 

de unga som avviker från samhällets könsnormer. Att bo och växa upp i en liten 

kommun som Hallstahammar gör dessutom detta mer synligt och dessa barn- och 

ungdomar riskerar att i större grad bli utsatta för kränkning, hot och våld. Att 

vara förälder till barn med en, enligt samhället, avvikande könsnorm är många 

gånger förknippat med utmaningar och rädsla. En rädsla för att barnet på grund 

av detta skall fara illa. Även den egna reaktionen kan väcka osäkerhet kring ens 

egna tankar och känslor. Både RFSL och folkhälsomyndigheten vittnar om att 

detta är en ökad bidragande faktor till hbtq barn- och ungas ökade psykiska 

ohälsa. Båda är överens om att här finns ett kunskapsglapp som behöver fyllas. 

Vid Hallstahammars familjecentrum finns idag möjlighet för ungdomar med frå-

gor och nyfikenhet kring sin sexualitet att samtala med en utbildad familjebe-

handlare kring frågor man har. Även ungdomsmottagningen har god kompetens 

gällande detta. Dock finns det idag ingen möjlighet för föräldrarna till dessa 

barn- och ungdomar att utbilda sig eller finna gemenskap om frågor eller osäker-

het kring att vara föräldrar till ett barn med en sexualitet som många tyvärr anser 

vara avvikande. 

 

Vi vill med detta att socialnämnden bifaller följande 

att utöka familjecentrums verksamhet med en specifikt inriktad utbildning för 

föräldrar till barn- och ungdomar med hbtq tillhörighet.” 

 

Socialnämnden beslutade den 26 maj 2016 § 60 att ärendet skulle behandlas vid 

ett senare tillfälle. 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Ingvor Regnemer (S) yrkar att ärendet ska lämnas utan vidare handläggning med 

hänvisning till den information om hbtq-frågor som redovisades under samman-

trädet. 

 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 

 

att ärendet ska lämnas utan vidare handläggning med hänvisning till den infor-

mation om hbtq-frågor som redovisades under § 135. 

 
_______ 

Exp till: Isabella Piva 
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SN § 140 

 

Ansökan hos tingsrätten om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 § 

föräldrabalken (FB) 

 
Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighets- 

och sekretesslagen.  
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SN § 141 

 

Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut  

 

Följande anmälningar noteras: 

  

 Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-11-24. 

 Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-11-24. 

 Arbetsutskottets protokoll daterade 2016-11-01, 2016-11-15 samt 2016-11-21. 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 


