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Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, kl. 13.15 – 16.30 

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)  
 Sari Svanström (C)   
 Håkan Freijd (M)  
 Anita Westin Brodd (M)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Christer Hansson (V)  
 Elisabeth Moser (SD)   
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: Jenny Hödefors (S) ej §§ 82-87, Marianne Avelin (C) ej §§ 82-87, 

Örjan Andersson (S) ej §§ 82-87, Christina Aspenryd (S) ej §§ 82-87, Barbara 
Kabacinski Hallström (L) ej §§ 82-87,  Barbro Sonesson (M) ej §§ 82-87, Gun-
Brith Rydén (KD) ej §§ 82-87, Ove Andersson (V) §§ 88-89, Claes Gustavsson 
(SD) ej §§ 82-87, sekreterare Kristin Karlsson, förvaltningschef Lillemor Quist, 
områdeschefer Hanna Wannberg, Anna Sundin, Monika Selin, Monica 
Lehtonen §§ 88-89, student XX § 88-89, biträdande socialchef Jari Heikkinen § 
88-89. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Christer Hansson (V) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 27 september 2019 klockan 15.00 
 Underskrifter  Paragrafer 82-99 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson         
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  Ingvor Regnemer (S) 
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  Christer Hansson (V) 
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Kristin Karlsson  
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SN § 82 
 
Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 83 
 
Rapport om faderskapsärende som har pågått i mer än ett år 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 84 
 
Rapport om faderskapsärende som har pågått i mer än ett år 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SNA § 85 
 
Anmälan enligt Lex Sarah gällande bedömning och handläggning av enskilt 
ärende      Dnr 340/19 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 86 
 
Anmälan enligt Lex Sarah gällande LVM-utredning     
Dnr 338/19 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 87 
 
Anmälan enligt Lex Sarah LVM-utredning  
Dnr 339/19 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 88 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 2/19 
 

- Socialchefen informerar bland annat om att Äppelparken är nominerat till 
arkitektpris. 
 

- Anders Johannesson (C) informerar om Norra Västmanlands 
samordningsförbund. 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 89 
 
Information från samverkansgrupperna 
 
En samverkansgrupp informerar om sitt besök på IFO, en annan grupp 
informerar som sitt besök på kostenheten inom Äldreomsorgen. 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 90 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§§  82-87 – områdechef Anna Sundin 
§ 91 – biträdande socialchef Jari Heikkinen, områdeschefer Anna Sundin, Hanna 
Wannberg, Monika Selin, Monika Lehtonen, controllers Ann-Sofie Eriksson och 
Natasha Arborelius 
§§ 92-94, 97 - biträdande socialchef Jari Heikkinen 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 91 
 
Delårsrapport augusti 2019 för socialnämnden      Dnr 187/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 § 173 bland annat att 
gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista 
mars och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett 
delårsrapport medan marsprognosen mer har karaktär av årsprognos. 
Därefter har kommunfullmäktige den 17 juni 2019 § 70 bland annat beslutat att  
styrelsen och nämnderna senast i samband med delårsrapporten per augusti 
månad till kommunstyrelsen, i förekommande fall, inlämnar handlingsplaner för 
att kortsiktligt bromsa den negativa ekonomiska avvikelsen och på årsbasis 
uppnå budgetföljsamhet. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram delårsrapport augusti för 2019. 
Sammanfattningsvis anförs bland annat att: Socialnämnden visar efter 
delårsrapport per augusti på ett prognosticerat överskott på + 1 040 tkr. Detta är 
en förbättring sedan resultatrapport 1 med drygt 2 500 tkr. Men flera av 
socialnämndens verksamheter lyckas inte balansera sitt resultat. Underskotten 
finns primärt inom individ- och familjeomsorgen, LSS-verksamheten och 
hemtjänsten. Volymökningarna inom den kommunala hemtjänsten till följd av 
den demografiska utvecklingen blir alltmer tydlig. Prognoserna framöver visar 
på en allt högre ökningstakt för den kommunala hemtjänsten vilket starkt 
kommer påverka socialnämndens ekonomi under kommande tioårsperiod. 
Genom det omfattande arbetet med hemmaplanslösningar minskas IFO:s 
underskott löpande men balanserar inte på totalen för 2019 då volymökningarna 
senaste åren varit för omfattande. Det osäkra arbetsmarknadspolitiska läget med 
en tydlig uppdragsförskjutning och förändrade statsbidrag gör att kommunens 
resultat försämras. LSS verksamheten redovisar i delårsrapport per aug ett 
negativt utfall där intäktsminskningar från Försäkringskassa är särskilt tydligt. 
Socialnämnden kommer att behöva anta ytterligare kostnadsminskningsprogram 
för att möjliggöra en fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling.  
 
Socialförvaltningen har även upprättat en redovisning av utvalda nyckeltal för 
socialnämndens verksamheter inom äldreomsorg, funktionshindrade samt individ 
och familjeomsorgen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 september 2019 § 249. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 91 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna delårsrapport augusti 2019 och överlämna den till 
kommunstyrelsen,  
 
att notera Nyckeltalstabell Delårsrapport augusti 2019 som en anmälan, samt 
 
att uttala att ingen handlingsplan har upprättats då nämnden inte har någon 
negativ avvikelse vid upprättande av delårsrapport augusti 2019. 
 
  
 
_______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
              Socialchef 
              Biträdande socialchef 
              Controllers 
                
                
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 92 
 
Regional utvecklingsstrategi (RUS) Västmanlands län – för yttrande  
Dnr 192/19 
 
Region Västmanland har översänt Regional utvecklingsstrategi (RUS) 
Västmanlands län för yttrande till Hallstahammars kommun. Kommunstyrelsen 
har remitterat ärendet till bland annat socialnämnden. 
 
Sveriges alla regioner ska ha en regional utvecklingsstrategi (RUS). Den ska 
baseras på en analys av förutsättningarna i länet och innehålla mål, inriktning och 
prioritering för det regionala tillväxtarbetet1. I Västmanlands län ligger ansvaret 
för det regionala tillväxtarbetet på Region Västmanland. I uppdraget ingår att ta 
fram en regional tillväxtstrategi i samråd med länets aktörer och samordna 
insatserna för genomförandet. 
 
Strategin har tagits fram genom en bred dialog med länets kommuner, företag, 
lärosäten, folkhögskolor, föreningar, organisationer och civilsamhället. Förslaget 
är på remiss under perioden maj-oktober 2019. 
 
Region Västmanland har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. I 
uppdraget ingår att ta fram en regional utvecklingsstrategi i samråd med länets 
aktörer och samordna insatserna för genomförandet. Arbetet med regional 
utveckling är till för alla i länet. Den regionala utvecklingsstrategin, är en 
övergripande och långsiktig strategi, som pekar ut hur vi – Region Västmanland, 
kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet, folkbildningar, föreningsliv och 
civilsamhället – tillsammans vill möta regionens utmaningar och utveckla vårt 
län. 
 
Strategin innehåller regionens vision: Ett livskraftigt Västmanland 
Visionen uppnås genom tre målområden: 

• Ett välmående Västmanland 
• Ett tillgängligt Västmanland 
• Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland 

 
I strategin beskrivs även hur arbetet genomförs genom delmål och prioriterade 
mål. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 10 september 2019 bland annat att:  
Man saknar barn och ungas uppväxtvillkor som ett tydligt prioriterat målområde. 
För att möta invånarnas behov av tjänster inom vård, skola och omsorg och 
invånarnas hälsa, känsla av trygghet och delaktighet behöver vi tillsammans 
utveckla och implementera nya och kunskapsbaserade arbetssätt i vård och 
omsorg och säkra kvalitet och kostnadseffektivitet genom en utökad samverkan 
internt inom verksamheter och externt över huvudmannagränser. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 92 
 
För att den regionala utvecklingsstrategin ska fungera som ett styrdokument för 
hållbar regional utveckling och ett stödjande i det lokala kommunala arbetet 
krävs en långsiktig planering och ett uppföljande arbete genom bland annat 
handlingsplaner som inkluderar samtliga huvudmän. En förutsättning för 
framgång i arbetet är att samtliga parter känner sig delaktiga och tar ett 
gemensamt ansvar för genomförandet av strategin. 
 
Strategin beaktar i relativt hög grad barns livsvillkor och skolresultat. Även 
målgruppen äldre tas upp till viss del i dokumentet. Det konstateras bl.a. i den 
löpande texten att ”För att möta de ökande behoven av vård- och omsorg i en 
växande och åldrande befolkning behöver vi därmed utveckla och implementera 
nya kunskapsbaserade arbetssätt i vård- och omsorg”. Förvaltningen instämmer i 
detta. Därför, utifrån den ökande andelen äldre i kombination med svårigheterna 
att klara kompetensförsörjningen inom vård- och omsorgssektorn och begränsade 
ekonomiska resurser, förtjänar denna målgrupp särskild uppmärksamhet. Äldres 
behov bör således utgöra ett prioriterat målområde i strategin, förslagsvis under 
”Ett välmående Västmanland”. 
Men det handlar inte bara om att tillgodose behoven av vård- och omsorg utan 
även om att möta äldres behov av exempelvis förebyggande insatser, bra och 
anpassade bostäder, goda kommunikationer och smarta digitala lösningar. Detta 
för att människor ska kunna vidmakthålla sin självständighet och delaktighet i 
samhället så länge som möjligt och därmed skjuta upp behovet av vård- och 
omsorgsinsatser. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 september 2019 § 250. 
 
Socialnämnden beslutar 
att som sitt yttrande över Regional utvecklingsstrategi (RUS) Västmanlands län 
överlämna förvaltningens skrivelse den 10 september 2019 till kommunstyrelsen. 
 
 
_______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
              Socialchef 
              Biträdande socialchef 
                
                
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2019-09-26 
 

15  
 

  
 
 
SN § 93 
 
Motion av Annica Lindholm (V), Reijo Tarkka (V), Christer Hansson (V) 
och Lorin Ismael (V) om sänkt heltidsmått för medarbetare inom vård 
omsorg och LSS – för yttrande       Dnr 16/19 
Annica Lindholm (V), Reijo Tarkka (V), Christer Hansson (V) och Lorin Ismael 
(V) anför i en motion den 19 november 2018 ”Hallstahammars kommun står 
precis som andra kommuner och regioner inför stora utmaningar när det gäller att 
rekrytera och behålla medarbetare. Detta tillsammans med höga sjuktal inom 
ovan nämnda verksamheter ställer krav på hur arbetet skall utföras och 
organiseras framöver. Kommunals tidning kommunalarbetaren har i flera artiklar 
belyst läget med att allt för många av förbundets medlemmar lever med värk och 
har svårt att stanna kvar i yrket fram till pension. Detta parat med 
försäkringskassans i högre grad ifrågasättande av sjukintyg och faktiskt i ökad 
utsträckning drar in sjukpenning ställer ökade krav på arbetsgivarna att hantera 
situationen. Utöver detta tillkommer sedan den sk pensionsgruppens förslag att 
höja åldern när man tidigast kan gå i pension, från idag 61 år till i första hand 62 
för personer födda 1959 och sedan höja den till tidigast från 64 år. 
I vår kommun som i många andra kommuner kan man konstatera att antalet med-
arbetare inom 7/24 verksamheterna (dygnet runt, året runt verksamheter) som 
orkar jobba fram till 65 års dagen tenderar att minska. Tyvärr avslutas en lång 
yrkeskarriär med en längre sjukskrivning och sedan tidigare pension. Höjs nu 
den tidigaste ålders att kunna gå i pension ökar risken för ökade sjuktal och höjda 
sjuklönekostnader. Sjukfrånvaror första halvåret 2018 uppgår till 5,7% för LSS 
och 8,7% för äldreomsorgen. Totalt beräknas cirka 400 personer (preliminär upp-
gift) arbeta inom 7/24 verksamheterna med helgtjänstgöring. Idag utgörs heltids-
måtter för dessa medarbetare till 37 timmar/vecka. En sänkning av heltidsmåttet 
till i första hand 35 timmar/veckan, där sänkningen sker genom kortade arbets-
pass (inte fler lediga dagar) antingen senare start eller tidigare slut av arbets-
passen. 
2 timmars arbetstidsförkortning beräknas brutto motsvara 800 timmar per vecka 
eller motsvarande cirka 22 medarbetare, dock torde nettoeffekten bli betydligt 
mindre. Med hjälp av smarta schemalösningar i god samverkan mellan ledare 
och medarbetare samt minskade sjuklönekostnader till följd av mer tid för 
återhämtning torde cirka 2/3 delar kunna hanteras inom befintlig budget. Dock 
kan det behövas tillskott till verksamheterna om högst 2,9 miljoner kronor. 
Förvaltningen behöver utreda och återkomma med hur arbetet kan organiseras 
utifrån att medarbetare inom 7/24 verksamheterna får sänkt heltidsmått  till 35 
timmar per vecka. 
Med stöd av ovanstående yrkar vänsterpartiet 
att kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att skyndsamt utreda och pre-
sentera en plan hur våra sk 7/24 verksamheter inom LSS och äldreomsorg kan 
erhålla sänkt heltidsmått till 35 timmar per vecka, utifrån tankarna ovan.” 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 93 
 
I skrivelse den 11 september 2019 anför socialförvaltningen bland annat 
förvaltningen är positiva till att utreda möjligheterna till att införa ett sänkt 
heltidsmått inom vården och omsorgen. I en sådan behöver bland annat 
kostnadseffekterna redovisas noga och de delvis olika förutsättningar som råder 
inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten tydligt beskrivas. Verksamhetens 
nuvarande utformning och struktur påverkar starkt kostnaderna för att införa ett 
sänkt heltidsmått. De uppenbara positiva effekterna från försöket i Göteborg på 
både sjuktalen, den upplevda hälsan och den arbetade tiden gör att det sänkta 
heltidsmåttet kan vara en viktig del i ambitionen om ett hållbart yrkesliv. Till 
detta kommer också den klart förbättrade kvaliteten för brukarna i Göteborg vad 
gäller självbestämmande och aktiviteter.  
 
Detta gör enligt socialförvaltningen att motionärernas intention med sänkt 
heltidsmått bör utredas vidare.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 september 2019 § 251. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionen gällande sänkt heltidsmått för medarbetare inom vård omsorg och 
LSS ska anses besvarad med hänvisning till förvaltningens skrivelse den 11 
september 2019. 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 94 
 
Detaljplan för Sörkvarns – Norra Västeråsvägen II – för yttrande           
 Dnr 322/19 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Sörkvarns – Norra 
Västeråsvägen II till bland annat socialnämnden för samråd.  
 
Det råder bostadsbrist i kommunen och behovet av nya centrala lägenheter är 
stort. Det finns dessutom ett behov av att utveckla Hallstahammars centrum. 
Detaljplanen är en del av genomförandet av planprogrammet för Hallstahammars 
centrum som antogs hösten 2017. Planområdet motsvarar den yta som i 
planprogrammet kallas etapp två. Förslaget till detaljplan för Sörkvarns – Norra 
Västeråsvägen II innebär framför allt att möjliggöra för centralt belägen 
bostadsbebyggelse, bekräfta befintliga grönområden, trafikinfrastruktur, gång- 
och cykelvägar samt möjliggöra för ny gång- och cykelväg till Handbackens 
lekplats. 
 
Planförslaget omfattar fastigheterna Västtuna 1:198 och XX, XX och XX, samt 
delar av Västtuna 1:377. Idag är marken i huvudsak planlagd för väg, 
bensinmack, garage och park. Planen handläggs med standardförfarande.  
Planförslaget innebär att:  
• Möjliggöra för nya bostäder med tillhörande parkering  
• Bekräfta befintliga grönområden  
• Bekräfta befintlig trafikinfrastruktur med gator och cirkulationsplats  
• Bekräfta befintliga gång- och cykelvägar samt möjliggöra för ny gång- och 
cykelväg mot Handbackens lekplats  
• Planläggning av parkyta för att säkerställa att VA-ledningar ej finns inom 
kvartersmark  
• Säkerställa riskavstånd till intilliggande bensinstation  
• Upplysa om markföroreningar samt hur dessa hanteras innan byggnation  
 
Planen är ute på samråd från och med den 26 augusti till och med den 30 
september 2019. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 10 september bland annat att de är 
positiva till byggnation enligt förslaget. Det råder bostadsbrist i kommunen så 
nya tex hyresrätter är både behövda och efterfrågade. Det är viktigt att en mycket 
god tillgänglighet skapas både inne som ute runt fastigheten för alla åldrar. 
Dessutom tror förvaltningen att detta ger positiva effekter för hela 
Hallstahammar. Förvaltningen vill även särskilt trycka på att den framtida 
byggnationen är tillgängliga för alla rent fysiskt men också tillgängliga för 
många medborgare ekonomiskt. Det är av särskild vikt att nybyggnationerna inte 
enkom sker för medborgare med tillräckliga medel och i särskilt utvalda 
områden. Fler bostäder måste bli ”åtkomliga” för alla i alla områden.  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 94 
 
Detta inbegriper flera steg där bland annat uthyrare etc. måste vara en del av 
lösningen. Kedjan börjar dock i planarbetet.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 september 2019 § 253. 
 
Håkan Freijd (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att nämnden 
ska uttala att i arbetet med detaljplanen beakta vikten av tillgänglighet, med 
bland annat laddningsplats och uppställningsplats för elhjälpmedel utomhus. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Håkan 
Freijds (S) tilläggsyrkande. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
att uttala att i detaljplan för Sörkvarns – Norra Västeråsvägen II beakta vikten av 
tillgänglighet utomhus med bland annat laddningsplats och uppställningsplats för 
elhjälpmedel och i övrigt överläman förvaltningens skrivelse den 10 september 
2019 som sitt yttrande. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
                
                

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 95 
 
Delegationsordning för socialnämnden f o m den 30 september 2019   
Dnr 332/19 
 
Socialnämnden beslutade den 29 augusti 2019 § 80 om ny delegationsordning 
för socialnämnden. 
 
I nu föreliggande förslag föreslås det:  

• att punkten 9.4.23 tar bort orden ”att bevilja”, den nya lydelsen blir: 
”Beslut om bistånd enligt 4 kap 2 § SoL gällande bostad”. 

• För punkterna 9.3.4 – 9.3.7 och 9.3.13-9.3.16  tillkommer lydelsen 
”Beslut om” 

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 september 2019 § 254. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 29 augusti 2019 § 80 och fr o m den 30 
september 2019 fastställa delegering av beslutanderätt för socialnämnden del 1 
allmän del och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet hörande bilaga, 
samt 
 
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till socialnämnden. 
 
 
________________ 
Exp till: Reglementspärm 
               Alla upptagna i förteckningen 
                
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2019-09-26 
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SN § 96 
 
Underskriftsbemyndigande för socialnämnden fr o m 9 oktober 2019    
Dnr 337/19 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under 
dokument 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. 
 
Socialnämndens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes av 
socialnämnden den 29 augusti 2019 § 78. 
 
Då personal på Nämndkansliet och en vaktmästare har avslutat sin anställning 
och ny personal har börjat behöver underskriftsbemyndigandet uppdateras.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 september 2019 § 255. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 23 maj 2019 § 44 och med verkan  
från och med den 9 oktober 2019 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: Reglementspärm 
               Alla upptagna i förteckningen 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2019-09-26 
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SN § 97 
 
Detaljplan för Östra Nibble 6 – för yttrande           Dnr 348/19 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Östra Nibble 6, Dp. 
221 till bland annat socialnämnden för samråd.  
 
2018 vann detaljplan 221 Östra Nibble 6 laga kraft. Planen reglerar 
bostadsbebyggelse med tillhörande gator och gång- och cykelvägar samt 
bestämmelser för naturmark och parkmark. Planändringsförlaget avser att smärre 
justeringar på den detaljplan för området som vann laga kraft under 2018. Vid 
den planerade anslutningsvägen till området finns en transformatorstation som 
visat sig utgöra hinder för vissa större fordon. För att lösa detta upphäver man 
delar av utfartsförbudet mot Hästhovsvägen för att möjliggöra ny anslutningsväg 
till bostadsområdet. Samtidigt förser man transformatorstationen med E-område 
för teknisk anläggning. 
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.  
 
Plan är ute på samråd under från den 16 september till och med 13 oktober 2019. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 september 2019 § 258. 
 
Efter arbetsutskottet har det framkommit att det är en mindre planändring av den 
redan fastställda planen för Östra Nibble 6 som samrådet avser. 
 
Socialförvaltningen meddelar att de inte har något att erinra över ändringen i 
detaljplanen. 
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar att nämnden inte har något att erinra över ändringen i 
detaljplan för Östra Nibble 6. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Ingvor 
Regnemers (S) yrkande. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
att uttala att nämnden inte har något att erinra mot ändring i detaljplan för Östra 
Nibble 6. 
 
 
 
_____________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Biträdande socialchef 
               Socialchef 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2019-09-26 
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SN § 98 
 
Boende- och förskolemiljöer där äldre och yngre kan mötas  Dnr 354/19 
 
Christer Hansson (V) väcker vid sittande sammanträde ärendet gällande boende- 
och förskolemiljöer där äldre och yngre kan mötas. 
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar att ärendet behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 
 
att behandla ärendet gällande boende- och förskolemiljöer där äldre och yngre 
kan mötas vid ett senare tillfälle. 
 
 
 
_____________ 
Exp till: Christer Hansson (V) 
               Biträdande socialchef 
               Socialchef 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2019-09-26 
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SN § 99 
 
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut  
 
Följande anmälningar noteras: 
  
− Allmänna ärenden/handlingar/synpunkter enligt anmälningsbilaga daterad 

2019-09-26 
− Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-09-26 

 Arbetsutskottets protokoll daterad 2019-09-03, 2019-09-17 
  

Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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