
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2019-10-24 1 
Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, kl. 13.15 – 16.00 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 Beslutande Ingvor Regnemer (S) ordförande 

Anders Johannesson (C) 
 

 Rolf Korsbäck (S)   
 Pia Håkansson (S)  
 Birgitta Westman (S)  
 Barbara Kabacinski Hallström (L)   
 Håkan Freijd (M)  
 Anita Westin Brodd (M)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Ove Andersson (V)  
 Elisabeth Moser (SD)   
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: Jenny Hödefors (S), Marianne Avelin (C), Örjan Andersson (S), 

Christina Aspenryd (S), Alicia Stenfors (M), Barbro Sonesson (M), Gun-Brith 
Rydén (KD), Claes Gustavsson (SD), sekreterare Kristin Karlsson, 
förvaltningschef Lillemor Quist, utredare Sandra Elma, biträdande socialchef 
Jari Heikkinen, områdeschef Anna Sundin § 100, områdeschefer Monika Selin, 
Monica Lehtonen, Lotta Holmin. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Anders Johannesson (C) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 28 oktober 2019 klockan 08.00 
 Underskrifter  Paragrafer 100-106 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson         
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Anders Johannesson (C) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 100-106 
  
Sammanträdesdatum 2019-10-24 
  
Anslaget uppsättes 2019-10-28 

 
Anslaget nedtages 2019-11-19 

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

Kristin Karlsson  

 Utdragsbestyrkande 
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SN § 100 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 2/19 
 

• Områdeschef för Individ och familjeomsorgen (IFO) Anna Sundin 
informerar om barnkonventionen. 
 

• Socialchef Lillemor Quist informerar om Nära vård 
 

• Biträdande socialchef Jari Heikkinen informerar om målarbetet. 
 

• Presentation av ny områdeschef för LSS/socialpsykiatri Lotta Holmin 
 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 101 
 
Information från samverkansgrupperna   Dnr 2/19 
 
En samverkansgrupp informerar om sitt besök på Strandgårdens äldreboende. 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 102 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
 
§ 103 – biträdande socialchef Jari Heikkinen 
§ 104 – socialchef Lillemor Quist 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 103 
 
Hemställan om stadsbidrag avseende Tillfälligt kommunstöd för 
ensamkommande unga asylsökande med flera          Dnr 311 /19 
 
Regeringen har beslutat om fördelningen av 195 miljoner kronor i tillfälligt 
kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande. Genom tillskottet kan 
kommunerna låta ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under 
asylprocessen bo kvar i kommunen. Hösten 2017 avsatte regeringen medel 
genom ett tillfälligt kommunbidrag om 390 miljoner kronor för att kommunerna 
skulle kunna låta ensamkommande unga asylsökande som hann fylla 18 år bo 
kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen. Syftet med ersättningssystemet 
var att undvika att ensamkommande unga skulle behöva byta skola och flytta 
från en kommun de rotat sig i. År 2018 tillfördes ytterligare 395 miljoner i 
samma syfte. Asylsökande som fyllt 18 år räknas annars som vuxna och är då i 
normalfallet ett statligt ansvar. Kommunbidraget ger kommunerna möjlighet att 
låta dessa personer bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen istället för 
att behöva flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden. 
 
För år 2019 har 195 miljoner kronor tillförts och kommer att fördelas 
proportionellt till kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkommande 
unga, 17,5 år eller äldre, som var inskrivna i Migrationsverkets 
mottagningssystem den 31 mars 2019. Det handlar totalt om ca 2 300 ungdomar 
och kommunbidraget motsvarar ungefär 86 000 kronor per ensamkommande 
ung. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 10 oktober 2019 bland annat att 
Hallstahammars kommun har för 2019 erhållit 258 050 kr för ändamålet. 
Socialnämnden har ett stort ansvar för den aktuella målgruppen och därmed har 
nämnden kostnader som inte harmoniserar med tillgängliga budgetmedel. Därför 
bör socialnämnden att hos kommunstyrelsen hemställa om 258 000 kronor från 
kommunens stadsbidrag ”Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga 
asylsökande med flera”.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 oktober 2019 § 275. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att hos kommunstyrelsen hemställa om 258 000 kronor från kommunens 
stadsbidrag Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande med 
flera. 
_______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
              Socialchef 
              Biträdande socialchef 
   

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 104 
 
Skolchef enligt reglering i skollagen                 Dnr 376/19 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 8 oktober 2019 bland annat att 
fastställande av skolchef är en följd av en skollagsförändring som gäller från och 
med januari 2019. Enligt regleringen i skollagen (2010:800) 2 kap 8a § ska 
huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att 
de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet 
inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela skol-
verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.   
 
Enligt proposition 2017/18:182 ”Samling för skolan” anges att det finns ett 
behov av att tydliggöra skolchefernas roll inom skolväsendet och markera vikten 
av uppgiften. Det betonas samtidigt att införandet av ny ansvarsnivå inom 
skolväsendet inte är aktuell, utan att det istället regleras en funktion hos 
huvudmannen, vars uppdrag är att tillse att de föreskrifter som gäller för 
utbildningen följs. En mer detaljerad beskrivning av skolchefens roll och 
uppdrag återfinns inte i propositionen, utan uppges vara upp till huvudmannen att 
själv avgöra utifrån regelverkets ramar och lokala förutsättningar och behov.  
 
Befattningen skolchef berör alla verksamheter inom skolväsendet, som förskola, 
grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. I Hallstahammars 
kommun organiseras utbildningar för vuxna inom socialnämnden. Eftersom 
kommunens verksamheter för skolväsendet är uppdelade på två nämnder behöver 
skolchef utses av berörd nämnd för de delar av skolväsendet som ingår i 
respektive nämnds uppdrag/reglemente.   
 
Socialförvaltningen föreslår i skrivelsen att områdeschefen för området 
Arbete/Utbildning utses som skolchef för socialnämnden. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 oktober 2019 § 276. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att utse områdeschefen för området Arbete/Utbildning till skolchef för de 
skolverksamheter inom skolväsendet som ligger inom socialnämndens uppdrag 
enligt nämndens reglemente.  
 
_______ 
Exp till:  Socialchef 
              Områdeschef för Arbete/Utbildning 
                
                
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 105 
 
Kort- eller swishbetalning på Lövåsen och Strandgården   Dnr 406/19 
 
Tommy Emterby (KD) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande kort- 
eller swishbetalning på äldreboendena Lövåsens och Strandgårdens restauranger. 
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid nästa sammanträde. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 
 
att ärendet behandlas vid nästa sammanträde. 
 
 
_______ 
Exp till:  Områdeschef för särskilt boende 
              Kostchef Mona Johansson 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 106 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-10-24 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-10-24 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2019-10-01, 2019-10-15 

  
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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