
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2016-12-15 1 (15) 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 10.00-11.30 
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)  
 Christer Hansson (V)   
 Hans Strandlund (M)   
 Sari Svanström (C)  
 Tommy Emterby (KD) ej § 145  
 Gary Slater (SD)  
 Maria Blomberg (L) § 145  
 
Övriga deltagande Ersättare: Birgitta Westman (S), Niklas Norling (S), Karin Enedahl (S), Anna- 

Karin Folkesson (S), Charlott Ristikartano (MP), Elisabeth Erngren (V), Bar-
bara Kabacinski Hallström (L) och Maria Blomberg (L) ej § 145, samt 
sekreterare Julia Wilén, socialchef Lillemor Quist, biträdande socialchef Jari 
Heikkinen, områdeschef Anna Sundin, områdeschef Marie Lindblom, 
områdeschef Hanna Wannberg samt äldreombuden *** § 142, *** § 142 och 
*** § 142. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Christer Hansson (V) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 20 december 2016 klockan 13.00. 
 Underskrifter  Paragrafer 142-153 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Julia Wilén 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Mariette Sjölund (S)   
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Christer Hansson (V) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 142-153 
  
Sammanträdesdatum 2016-12-15 
  
Anslaget uppsättes 2016-12-20 Anslaget nedtages 2017-01-11 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Julia Wilén  

 Utdragsbestyrkande 
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SN § 142 
 
Information från äldreombuden      Dnr 23/16 
 
Tre av Hallstahammars totalt 12 äldreombud, *** informerar om hur arbetet 
kring äldreombuden fungerar, hur det kan utvecklas och hur de bistår de äldre i 
kommunen.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 143  
 
Information om åtgärder utifrån genomlysning av familjehemsvården 
Dnr 23/16 
 
Områdeschef Anna Sundin informerar för hur uppföljningsarbete går efter den 
konsultledda genomlysningen som utfördes på Individ- och familjeomsorgen 
tidigare i år. Syftet med genomlysningen var att kartlägga eventuella 
kvalitetsbrister i familjehemsvården, initialt med fokus på konsulentstödda 
placeringar och även nämndens egna familjehem.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 144 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen   Dnr 23/16 
 
Socialchef Lillemor Quist informerar om bland annat kommande namn på 
äldreboende Äppelparken, arbetet med att rekrytera sjuksköterskor samt om 
kommande, nya lagar gällande utskrivning från slutenvård.  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 145 
 
Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker, ***, Hallstahammar   
Dnr 213/16 
 
Tommy Emterby (KD) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe träder 
Maria Blomberg (L) in. 
 
*** innehar tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänhetet året om under serveringstiden 11.00-01.00 på 
***. Socialnämnden har fått anledning att utreda om serveringsverksamheten 
bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen, samt om åtgärd i form av erinran, 
varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell. 
 
Alkoholhandläggaren redogör i utredning den 1 november 2016 om utredning 
kring uppmärksammade missförhållanden, tillståndshavarens inställning och 
redogörelse för sina ståndpunkter.  Alkoholhandläggaren gör därefter bland annat 
följande bedömning: 
 
”Av 3 kapitlet 5 § alkohollagen framgår bl a att  försäljning av alkohol ska skötas 
på ett sådant sätt att skador i möjligast mån förhindras. Den som tar befattning 
med försäljning av alkoholdrycker ska se till att ordning och nykterhet råder på 
försäljningsstället. 3 kap 8 § alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är 
märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel. 
-//- 
 
Tillståndshavaren har alltid det yttersta ansvaret och ha ett totalt tillsynsansvar 
över den egna restaurangen. Tillståndshavaren skall också leda och instruera sin 
personal för att se till att reglerna efterlevs. Personal skall vara kunnig nog för sin 
uppgift och beta hur uppkomna situationer skall hanteras så att den kan leva upp 
till bestämmelser.  
 
Trots att alkoholhandläggaren informerat om att man måste söka tillstånd hos 
polis på tillståndsenheten för att anordna dans, flyttas bord för att få till en 
dansyta och man har en Dj som spelar hög musik.  
 
Bedömningen är att bolaget ska meddelas en varning enligt alkohollagens 9 kap 
17 §.” 
 
Utredningen har kommunicerats med bolaget den 28 november 2016. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 december 2016 § 539. 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 145 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att meddela *** en varning enligt 9 kap 17 § alkohollagen då bolaget brustit vad 
gäller att bedriva en ansvarsfull alkoholservering enligt 3 kapitlet 5 §, 3 kapitlet 8 
§ och 8 kapitlet 20 § alkohollagen. 
 
Härefter återinträder Tommy Emterby (KD). 
 
_______ 
Exp till:  Alkoholhandläggare Åsa Nilsson 
  *** 
  Länsstyrelsen (hanna.bergstroman@lansstyrelsen.se) 
  Polisens tillståndsenhet (tillstand.vastmanland@polisen.se) 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

mailto:hanna.bergstroman@lansstyrelsen.se
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SN § 146 
 
Information från samverkansgrupper 
 
Ingvor Regnemer (S) berättar om det besök hon gjorde på jobbcentrum 
tillsammans med Hans Strandlund (M) och Anna-Karin Folkesson (S). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 147 
 
Avskrivning av skulder för obetalda hyror och tillsynsavgifter till 
Hallstahammars kommun   Dnr 212/16  
 
Individ- och familjeomsorgen anför i skrivelser daterade den 17 november 2016 
om avskrivning av skulder för obetalda hyror och tillsynsavgifter till 
Hallstahammars kommun. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 december 
2016 § 537.  
 
Initialt rörde det sig om avskrivning av skulder för 13 personer till ett belopp om 
sammanlagt 249 160 kronor. Efter arbetsutskottets sammanträde har det 
tillkommit behov av att avskriva ytterligare två hyresbelopp, då för en total 
summa av 405 293 kronor. Christer Hansson (V) yrkar på att avskriva skulder 
enligt den nya, uppdaterade bilagan. Sedan propositionsordningen godkänds 
beslutar socialnämnden med bifall till Christer Hanssons (V) yrkande och med 
avslag till arbetsutskottets förslag. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
att avskriva skulder till Hallstahammars kommun för obetalda hyror samt 
tillsynsavgifter för 15 personer till ett belopp om sammanlagt 405 293 kronor, i 
enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 
 
_______ 
Exp till:  Individ- och familjeomsorgen fbv till berörda  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 148 
 
Motion av Tommy Emterby (KD) om införande av sociala insatsgrupper – 
för yttrande    Dnr 86/16 
 
Tommy Emterby (KD) anför i en motion den 29 mars 2016: ”Ett samverkansar-
bete med fokus på unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Den 
tidigare regeringen beslutade 2011 att uppdra åt rikspolisstyrelsen (RPS) att 
initiera pilotverksamhet med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli 
kriminella. Syftet med pilotverksamheten var att prova, utveckla och utvärdera 
samverkansformen sociala insatsgrupper. De mer långsiktiga målsättningarna 
med sociala insatsgrupper är att förhindra nyrekrytering till kriminell livsstil 
samt underlätta för personer att lämna ett kriminellt nätverk. 
 
Syftet med arbetet i de sociala insatsgrupperna är att på individnivå, möjliggöra 
att hjälp och stöd från berörda myndigheter och övriga aktörer kan samordnas 
under ledning av socialtjänsten. Arbetet innebär att socialtjänsten samarbetar 
med polisen och andra berörda myndigheter och att de tillsammans fokuserat och 
uthålligt använder sin samlade kompetens. Socialtjänsten är även ansvarig för att 
andra myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån den unges individuella be-
hov.  
 
Målgruppen för sociala insatsgrupper är dels unga i riskzon att utveckla en krimi-
nell livsstil och därmed riskerar att rekryteras till kriminella nätverk och ännu 
värre riskerar att radikaliseras. Sociala insatsgrupper är till stor del ett nytt arbets-
sätt för både polis och socialtjänst. Arbetssättet skiljer sig därmed från traditio-
nella arbetsformer för polisen och socialtjänsten gentemot målgruppen. För det 
första, samarbete på individnivå: att berörda aktörer, med hjälp av den unges 
samtycke, kan samverka och dela information med varandra i syfte att åstad-
komma ett minskat kriminellt beteende. För det andra, att varje SIG deltagares 
insatser med hjälp av en detaljerad åtgärdsplan gemensamt koordineras av den 
sociala insatsgruppen.  
 
Enligt utredningen som gjordes efter pilotprojektet påvisas ett positivt resultat av 
ett strukturerat samarbete kring enskilda individer. Med anledning av detta vill 
Kristdemokraterna i Hallstahammar att man i Hallstahammars kommun börjar 
arbeta enligt metoden tillsammans med polis och andra aktörer i syfte att uppnå 
målen med sociala insatsgrupper. Med gemensamma krafter och individen i 
fokus kan vi göra stor skillnad för många. 
 
Med anledning av ovan vill Kristdemokraterna i Hallstahammars kommun 
Att det tas initiativ om inrättande av social insatsgrupp i Hallstahammars kom-
mun 
Att undersöka möjligheterna till samverkan med närliggande kommuners social-
tjänst.” 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 148 
 
Kommunstyrelsen har översänt motionen till socialnämnden för yttrande. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 30 november 2016 bland annat att: 
”Ett införande av just modellen Sociala insatsgrupper skulle kräva tillsatta 
resurser inom främst socialtjänsten för samordning och struktur kring 
modellen och arbetet .Det barn och unga gruppens kartläggning även visade 
var dock att arbete med strukturerade orosamtal kan utvecklas, men där ser 
barn och unga gruppen att det snarare kan integreras i den samverkansmodell 
som redan finns upparbetad. Det är ett arbete som redan är initierat. 
 
Frågan kring Sociala insatsgrupper har även varit uppe i Rådet för trygg och 
säker i juni 2016 där Rådet beslutade att frågan läggs vilande under 2016 i 
avvaktan på utvärdering av coachernas samverkan med polisen, innan 
ställning tas huruvida kommunen ska gå in i samverkansgruppen fullt ut. 
 
Barn- och unga gruppens rekommendation är att fortsätta satsningen på 
nuvarande samverkansmodell, där resurser prioriteras till tidigare insatser och 
med ett bredare förebyggande fokus, samt att koordinering av individuella 
insatser kring barn och unga över tid utvecklas och integreras i nuvarande 
samverkansmodell.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 december 2016 § 538. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens skrivelse daterad 
den 30 november 2016.  
 
_______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 149 
 
Platsbehov gällande flerbostadshusen vid Trollebo     Dnr 218/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade 14 december 2015 att utöka boendeplatser för 
ensamkommande barn § 170, dnr 297/15. Arbetet med lokalförsörjningen 
med anledning av flyktingströmmarna under 2015 och framåt beslutades det i 
december 2015 att etapp ett uppföra två byggnader med minst 40 
boendeplatser. Nu står en av dessa färdig medan den andra är under 
byggnation. Kommunfullmäktige ändrade vid sitt beslut i november 
inriktningen av etapp två. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse att: ”Sedan hösten/vintern 2015 har oerhört 
mycket förändrats och behovet har minskat radikalt varför byggnad 2 i etapp ett 
inte längre behövs för detta ändamål. Byggnaden kan därför användas för annat 
ändamål. Det råder bostadsbrist i kommunen varför bostäderna torde ha hög 
efterfrågan och socialnämnden bör därför inte längre reservera dessa lägenheter 
för HVB ändamål.” 
 
Arbetsutskottet beslutade den 6 december 2016 § 540 att överlämna ärendet till 
nämnden utan eget förslag. 
 
Mariette Sjölund (S) yrkar på att meddela tekniska nämnden att man inte har 
behov av att blockhyra lägenheterna i byggnad 2 etapp 1 för HVB-ändamål. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att meddela tekniska nämnden att man inte har behov av att blockhyra 
lägenheterna i byggnad 2 etapp 1 för HVB-ändamål. 
 
_______ 
Exp till:  Tekniska nämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 150 
 
Fyllnadsval till socialnämndens arbetsutskott    Dnr 6/15 
 
Kommunfullmäktige har den 28 november 2016 § 186 entledigat Charlotte 
Steiner från uppdraget som ledamot i socialnämnden vilket innebär att hennes 
uppdrag som ledamot och vice ordförande i arbetsutskottet upphör. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att som ledamot och vice ordförande i arbetsutskottet t o  m den 31 december 
2018 efter Charlotte Steiner (V)  utse Christer Hansson (V). 
 
 
_______ 
Exp till:        Christer Hansson 
  Löneenheten 
  Nämndkansliet (2 ex) 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 151 
 
Fyllnadsval till kommunala handikappsrådet       Dnr 6/15 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2011 § 7 bl a om förändrad sam-
mansättning av kommunala handikapprådet, KHR. KHR bestå av en ledamot och 
en ersättare från vardera de fem olika funktionshindren; rörelsehindrade, 
medicinskt handikappade, döva och hörselskadade, blinda och synsvaga samt 
psykiskt handikappade. Vidare ska kommunstyrelsen, socialnämnden och tek-
niska nämnden utse varsin ledamot och ersättare. En förtroendevald ledamot och 
ersättare ska utses av oppositionen. 
 
Både den ledamot och den ersättare som utses av socialnämnden ska representera 
majoriteten.  
 
Charlotte Steiner (V) anhåller om få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot 
i kommunala handikappsrådet.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att entlediga Charlotte Steiner (V) från sitt uppdrag som ledamot i kommunala 
handikappsrådet, samt 
 
att som ledamot i kommunala handikapprådet t o m den 31 december 2018 efter 
Charlotte Steiner (V) utse Christer Hansson (V). 
 
_______ 
Exp till:        Christer Hansson 
  Löneenheten 
  Nämndkansliet (2 ex) 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 152 
 
Val av samverkansgrupper 2017    Dnr 6/15 
 
Ett förslag till samverkansgrupper för socialnämnden för år 2017 har tagits fram. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Mariette Sjölund (S) yrkar att indelning för samverkansgrupper antas. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att utse samverkansgrupper för år 2017 från och med den 1 januari 2017 till och 
med den 31 december 2017 enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
_______ 
Exp till:        Samtliga valda  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 153 
 
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut  
 
Följande anmälningar noteras: 
  
− Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-12-15. 
− Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-12-15. 
− Arbetsutskottets protokoll daterade 2016-11-29 samt 2016-12-06. 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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