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Socialnämnden 2022-02-24 1 
Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, kl. 13.15 – 16:10 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 Beslutande Ingvor Regnemer (S) ordförande  
 Anders Johannesson (C)   
 Rolf Korsbäck (S)  
 Christina Aspenryd (S)  
 Birgitta Westman (S)  
 Sari Svanström (C)  
 Håkan Freijd (M)   
 Alicia Stenfors (M)   
 Christer Hansson (V)  
 Christina Asperyd (S)  
 Elisabeth Moser (SD)  
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: Jenny Hödefors (S), Örjan Andersson (S), Marianne Avelin (C), 

Maria Blomberg (L), Barbara Kabacinski Hallström (L), Rolf Lindström (M), 
Claes Gustavsson (SD), sekreterare Ida Grund, nämndsekreterare Kristin 
Karlsson §§ 8-11, nämndsekreterare Carina Iwemyr §§ 12-15, socialchef Anna 
Sundin, verksmhetscontroller Nina Gustafsson §§ 8-11, övriga se § 9. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera  
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 28 februari 2022 klockan 10.00 
 Underskrifter  Paragrafer 8 - 15 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Ida Grund 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
   Christer Hansson (V) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 8-15 
  
Sammanträdesdatum 2022-02-24 
  
Anslaget uppsättes 2022-02-28 

 
 

Anslaget nedtages 
 

 
2022-03-22 
 

                      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Ida Grund  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
SN § 8 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§ 9 – Enhetschef LSS Annelie Todor 
§ 10 – Områdeschef IFO Malin Rådberg 
§ 11 – Biträdande socialchef Jari Heikkinen, Monika Selin (särskilt boende), 
Monica Lehtonen (stöd i eget boende), områdeschef Hanna Wannberg 
(arbete/utbildning), områdeschef LSS Annelie Todor, Områdeschef IFO Malin 
Rådberg, controller Ann-Sofie Eriksson, controller Natasha Arborelius, 
verksamhetscontroller Nina Gustafsson 
§ 13 - Biträdande socialchef Jari Heikkinen  
§ 14 – Socialchef Anna Sundin 
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SN § 9 
 
Redovisning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 4 år 2021                  
Dnr 109/21 
 
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 till kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.  
 
Enligt socialförvaltningens upprättade redovisning finns det fyra stycken ej 
verkställda beslut enligt LSS under kvartal 4, 2021. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 februari 2022 § 27. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera redovisningen av ej verkställda beslut enligt 9 § lag om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade, kvartal 4 år 2021 som en anmälan, samt  
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Områdeschef LSS 
              Kommunal revison 
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SN § 10 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-
omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag 
kvartal 4 år 2021         Dnr 127/21 
 
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 till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  
 
Enhetschef inom biståndsenheten har sammanställt en redovisning. Under 
kvartal 4 2021 fanns inget (o) ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen.  
 
Enhetschef för individ och familjeomsorgen, vuxengruppen, har sammanställt en 
redovisning. Under kvartal 4 2021 fanns ett (1) ej verkställt gynnande beslut 
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 februari 2022 § 28. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att notera redovisningen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen, kvartal 4 år 2021 som en anmälan, samt  
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Områdeschef Särskilt boende 
              Områdeschef IFO 
              Kommunal revision 
 
 
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2022-02-24 
 

5  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
SN § 11 
 
Årsredovisning för socialnämnden 2021 inklusive resultat av internkontroll 
2021 och mål och nyckeltalstabell 2021                               Dnr 43/21 
 
Socialförvaltningen har upprättat årsredovisning för socialnämndens verksamhet 
under 2021 inklusive resultat av internkontroll 2021 samt mål och 
nyckeltalstabell 2021.  
 
Inledningsvis anförs bland annat att: Socialnämnden visar för 2021 på ett 
överskott på drygt trettiotvå (32) miljoner kronor. Det finns underskott inom 
individ- och familjeomsorgen som har negativ avvikelse mot budget. I övrigt 
balanserar verksamheterna väl 2021. Nämnden har ansökt om statsbidrag som 
erbjudits och verkställts enligt plan. Dessa statsbidrag har sammantaget bidragit 
till resultatet, samt även stärkt medarbetarnas kompetens, möjliggjort för ökad 
medicinsk kompetens i verksamheterna samt ökat den digitala närvaron 
påtagligt. Ersättning för covid för år 2020 och ersättning för sjuklöner har varit 
okända i planeringsstadiet men är välkomna tillskott (+6.5 mkr) till nämndens 
och kommunens totala ekonomi. Till detta kommer medel för ännu ej verkställda 
insatser inom den kommunala äldreomsorgen (+13,5 mkr) som påverkar 
resultatet starkt för 2021. Socialnämnden redovisar en godkänd måluppfyllelse 
mot nämndens mål, och socialnämndens ser mycket positivt på möjligheterna att 
nå hög grad av måluppfyllelse under mandatperioden.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 februari 2022 § 29. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna socialnämndens årsredovisning 2021, inklusive internkontroll 2021 
samt mål och nyckeltalstabell 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
 
________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Biträdande socialchef  
               Socialchef 
               Controller 
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SN § 12 
 
Detaljplan för Sörstafors bruk, Dp 233 – för samråd    Dnr 28/22 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Sörstafors bruk, Dp 
233 till bland annat socialnämnden för samråd.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för befintlig och ny bostadsbebyggelse 
i Sörstafors. Syftet är även att skapa möjligheter för en utveckling av verksam-
heter, kontor, sällanköpshandel och andra centrumfunktioner. Både tillkom-
mande och ny bebyggelse ska utformningsmässigt anpassas och ta hänsyn till 
Sörstafors bruks industrikaraktär. Syftet är även att säkerställa bevarande av 
naturmiljön längs med Kolbäcksån.  
 
Planförslaget omfattar fastigheterna Sörsta 1:2, 1:35, 6:1, 6:34, X:X och X:X. 
Idag är marken i huvudsak planlagd för industriändamål och industripark. 
Planförslaget innebär att:  
 

• Bekräfta befintlig bostadsbebyggelse  
• Bekräfta befintlig trafikinfrastruktur i form av väg 252 
• Bekräfta befintliga gång- och cykelvägar längs med väg 252 
• Bekräfta och säkerställa befintliga grönområden längs med Kolbäcksån 

och Svenbybäcken som idag tillåts bebyggas för industriändamål 
• Möjliggöra för omvandling av befintlig industribebyggelse samt för viss 

nybyggnation till bostäder, kontor, verksamheter och sällanköpshandel 
inom bruksområdet 

• Möjliggöra för nya bostäder med tillhörande nödvändiga funktioner i 
Sörstafors bruksnärområde 

• Säkerställa att områdets kulturvärden bevaras samt utvecklas med hänsyn 
och varsamhet 

• Säkerställa risk- och bullersituationen kring väg 252 
• Säkerställa dagvattenhanteringen och geotekniken inom området  
• Upplysa om markföroreningar samt hur dessa ska hanteras innan 

byggnation 
• Bestämmelser inom utpekat område från byggnadsplan 88 för Sörstafors 

från 1958 upphör att gälla  
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 4 februari 2022 att de är positiva till 
förslaget till detaljplanen 233 för Sörstafors bruk enligt förslaget. Det är 
positivt att den nya planen möjliggör för befintlig och ny bostadsbebyggelse i 
Sörstafors. Syftet är även att möjliggöra för en utveckling av verksamheter, 
kontor, sällanköpshandel och andra centrumfunktioner vilket bidrar positivt. 
Både tillkommande och befintlig bebyggelse ska utformningsmässigt 
anpassas och ta hänsyn till Sörstafors bruks industrikaraktär vilket är viktigt. 
Säkerställandet av bevarandet av naturmiljön längs med Kolbäcksån är också 
en värdefull beståndsdel i denna detaljplan.  
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Forts SN § 12 
 
Vidare anför socialförvaltningen att de vill trycka på behovet av att säkerställa en 
god generell fysisk tillgänglighet i den planerade 
bebyggelsen/detaljplaneområdet. Den fysiska planeringen möjliggör boende som 
ger möjlighet att åldras och bo kvar långt upp i åldrarna. Årsrikas perspektiv 
behöver få en tydlig plats i det kommande planarbetet.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 februari 2022 § 30. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över Detaljplan 233 för Sörstafors bruk överlämna 
socialförvaltningens skrivelse den 4 februari 2022 till kommunstyrelsen.  
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Biträdande socialchef  
              Socialchef  
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SN § 13 
 
Kommunens deltagande i länsprocess Samordningsförbund – för yttrande  
Dnr 40/21 
 
I december 2020 fattade länsmedlemsrådet (ägarmötet) för länets tre 
samordningsförbund ett beslut att det ska tas fram förslag på hur verksamheten i 
förlängningen kan organiserar i ett gemensamt länsförbund där lokal närvaro kan 
säkras. Varje samordningsförbund består av fyra parter som verkar enligt lag 
Finsam (2003:1210) och har till uppgift att tillsammans utveckla och 
effektivisera samverkan för individer i behov och samordnad arbetslivsinriktad 
rehabilitering mot arbete. Den föreslagna länsprocessen har som mål att ge ett 
underlag inför beslut om ett samägt länsförbund Västmanland, där individens 
behov står i fokus.  
 
Socialförvaltningen anför i sin skrivelse den 14 februari 2022 att de skäl som 
framförs i skrivelsen till att gå mot ett länsgemensamt samordningsförbund har 
många fördelar och man ser positivt på att detta utreds vidare. 
Socialförvaltningen är även positivt inställd till att delta i länsprocessen för att 
arbeta fram ett underlag till beslut kring ett samägt samverkansorgan i 
Västmanland där individens behov står i fokus.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 februari 2022 § 31. 
 
Anders Johannesson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över kommunens deltagande i länsprocess 
Samordningsförbund överlämna socialförvaltningens skrivelse den 14 februari 
2022 till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
              Socialchef 
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SN § 14 
 
Underskriftsbemyndigande för socialnämnden fr o m 1 mars 2022  
Dnr 50/22 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-
ment för socialnämndens räkning. De personer som räknas upp under de olika 
punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så som avtal eller 
åtaganden i nämndens ställe. 
 
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till 
nytt underskriftbemyndigande för socialnämnden tagits fram. 
 
Socialnämndens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes av 
socialnämnden den 21 oktober 2021 § 80. 
 
Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 21 oktober 2021 § 80 och med verkan  
fr om den 1 mars 2022 anta nytt underskriftsbemyndigande för socialnämnden i 
enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att erinra samtliga personer, som genom beslut bemyndigats att teckna kommu-
nens firma om skyldigheten att till socialnämnden anmäla delegation i fattade 
beslut.  
 
 
 
________________ 
Exp till: Alla upptagna i förteckningen 
              Reglementspärm 
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SN § 15 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-02-24 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-02-24 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2022-02-15 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
I anslutning till anmälningarna noteras att nämnden uttalar att behovet av 
framtida SÄBO-platser ligger i linje med tidigare beräkningar på PWC m.fl. 
Vilket innebär att planeringen för det nya boendet i Kolbäck/Herrevad måste 
fortgå enligt plan, eventuellt med en samtidig byggnation av hela projektet. 
Frågan kommer att lyftas på gemensam budgetberedning med samtliga 
arbetsutskott den 5 april 2022. 
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