
 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2020-03-26 1 

Plats och tid KF-salen och KS-salen, Kommunhuset, kl. 13.15 – 16.25 
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)  
 Gun-Brith Rydén (KD)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Christer Hansson (V)  
 Claes Gustavsson (SD)   
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: sekreterare Kristin Karlsson, MAS Carina Dahlström § 18, biträdande 

socialchef Jari Heikkinen § 18, socialchef Lillemor Quist § 18. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Gun-Brith Rydén (KD) 

 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 30 mars 2020 klockan 11.00 

 Underskrifter  Paragrafer 17-27 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson         
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Gun-Brith Rydén (KD) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 17-27 
  

Sammanträdesdatum 2020-03-26 
  

Anslaget uppsättes 2020-03-30 

 

Anslaget nedtages 2020-04-22 
 

                     
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 

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

Kristin Karlsson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 17 

 

Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare 

 

Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 18 

 

Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 29/20 

 

 

 

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Carina Dahlström 

redovisar Patientsäkerhetsberättelse 2019. 

 

• Socialchef Lillemor Quist informerar om förvaltningens arbete i 

och med coronaviruset. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 19 

 

Föredragning/besvarande av frågor 

 

 

§§ 17, 20-21 - områdeschef IFO Anna Sundin 

 

§ 22 - områdeschef IFO Anna Sundin, utredare Sandra Elma, biträdande 

socialchef Jari Heikkinen 

 

§ 23 – områdeschef Arbete Utbildning Hanna Wannberg 

 

§ 24 - biträdande socialchef Jari Heikkinen 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2020-03-26 

 

5  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 20 

 

Förordnande och delegation till anställd vid socialjouren i Västerås    

Dnr 102/20 

 

Förvaltningen anför i skrivelse den 11 mars 2020 bland annat att Hallstahammars 

kommun har sedan 2009 ett avtal avseende socialjour. Avtalet innebär att 

socialjouren i Västerås, vilken fungerar som en länsjour för Västmanland, under 

icke kontorstid hanterar akuta enskilda ärenden. För att de anställda inom jouren 

ska kunna utöva sitt yrke och avlasta ordinarie tjänstemän efter kontorstid 

behöver varje anställd på socialjouren få samma delegering som socialsekreterare 

anställda inom Individ- och familjeomsorgen i Hallstahammars kommun. 

Socialjouren har nyligen anställt ny personal vilken behöver få denna delegering. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2020 § 52. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att förordna och ge delegation till XX vid socialjouren i Västerås stad under sin 

anställning där, varvid förordnandet innebär att berörd person erhåller delegation 

att fatta beslut i enskilda individärenden enligt Hallstahammars kommuns 

delegationsbestämmelse avseende socialsekreterare i myndighetsutövande 

befattning samt erhåller ett personligt förordnande att fatta beslut om begäran om 

handräckning rörande ärenden enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård 

av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), samt 

 

att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 

om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till socialnämnden i 

Hallstahammars kommun. 

 

 

 

_________ 
Exp till: Områdeschef IFO 

               Socialjouren Västerås  

               Reglementspärmen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 21 

 

Förordnande och delegation till anställd vid socialjouren i Västerås    

Dnr 113/20 

 

Förvaltningen anför i skrivelse den 24 mars 2020 bland annat att Hallstahammars 

kommun har sedan 2009 ett avtal avseende socialjour. Avtalet innebär att 

socialjouren i Västerås, vilken fungerar som en länsjour för Västmanland, under 

icke kontorstid hanterar akuta enskilda ärenden. För att de anställda inom jouren 

ska kunna utöva sitt yrke och avlasta ordinarie tjänstemän efter kontorstid 

behöver varje anställd på socialjouren få samma delegering som socialsekreterare 

anställda inom Individ- och familjeomsorgen i Hallstahammars kommun. 

Socialjouren har nyligen anställt ny personal vilka behöver få denna delegering. 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Ingvor Regnemer (S) yrkar att ge delegation till XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX 

och XX, under sin anställning vid socialjouren i Västerås stad, att fatta beslut i 

enskilda individärenden enligt Hallstahammars kommuns 

delegationsbestämmelse avseende socialsekreterare i myndighets- 

utövande befattning samt erhåller ett personligt förordnande att fatta beslut om 

begäran om handräckning rörande ärenden enligt Lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa 

fall (LVM). 

 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 

 

att förordna och ge delegation till XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX och XX vid 

socialjouren i Västerås stad under sin anställning där, varvid förordnandet 

innebär att berörda personer erhåller delegation att fatta beslut i enskilda 

individärenden enligt Hallstahammars kommuns delegationsbestämmelse 

avseende socialsekreterare i myndighets-utövande befattning samt erhåller ett 

personligt förordnande att fatta beslut om begäran om handräckning rörande 

ärenden enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), samt 

 

att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 

om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till socialnämnden i 

Hallstahammars kommun. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts SN § 21 

 

 

_________ 
Exp till: Områdeschef IFO 

               Socialjouren Västerås  

               Reglementspärmen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 22 

 

Riktlinje för bistånd till boende med socialt kontrakt enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) – för antagande                   Dnr 105/20 

 

Socialförvaltningen har upprättat förslag på riktlinje för bistånd till boende med 

socialt kontrakt enligt socialtjänstlagen (2001:453).  

 

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra rätten till bistånd enligt SoL i form av 

bostad med socialt kontrakt i Hallstahammars kommun. Riktlinjen ska bidra till 

att tydliggöra socialtjänstens ansvar i bostadsfrågor gentemot kommunens 

bostadsförsörjningsansvar i övrigt och den ska underlätta och säkerställa ett 

rättssäkert och likabehandlande synsätt kring bedömningen av rätten till bistånd 

till boende med socialt kontrakt.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2020 § 53. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta riktlinje för bistånd till boende med socialt kontrakt enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Socialchef 

               Biträdande socialchef 

               Utredare 

               Områdeschef IFO 

               Reglementspärm 

 

                

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2020-03-26 

 

9  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 23 

 

Riktlinje för språkutveckling för socialnämnden – för antagande             

Dnr 103/20 

 

Socialförvaltningen anför i skrivelse den 13 mars 2020 att område Arbete och 

utbildning samt äldreomsorgen har tillsammans arbetat fram en riktlinje och 

handlingsplan om hur arbetsplatser inom socialnämnden ska arbeta med ett 

inkluderande och språkutvecklande förhållningssätt. Utifrån en viljeinriktning att 

alla områden inom socialnämnden ska arbeta metodiskt med språkstödjande 

åtgärder har en arbetsgrupp tagit fram en riktlinje för språkutveckling samt 

handlingsplan, för att öka säkerheten, tryggheten och kvalitén i det dagliga 

arbetet för alla medarbetare och kunder. Riktlinjen kan ses som ett styrdokument 

för att skapa en gemensam grundsyn, och kan användas som utgångspunkt för en 

handlingsplan som beskriver hur enheterna ska arbeta språkutvecklande.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2020 § 54. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att anta riktlinje för språkutveckling för socialnämnden enligt en till ärendet 

hörande bilaga. 

 

 
_______ 

Exp till: Socialchef 

               Biträdande socialchef 

               Områdeschef Arbete Utbildning 

               Reglementspärm 
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SN § 24 

 

Detaljplan för Kv. Växthuset, Dp. 229 – för samråd    Dnr 99/20 

 

Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Kvarteret Växthuset 

till bland annat socialnämnden för samråd.  

 

Hallstahammars kommun har de senaste åren haft ett underskott på småhus-

tomter i kommunens tomtkö. Valstalund, som idag består av jordbruksmark, 

bedöms i kommunens översiktsplan ha en god utvecklingspotential och vara 

lämpligt för bostadsbebyggelse. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar 

för ett bostadsområde av småhusbebyggelse med tillhörande gatustruktur.  

 

Planförslaget omfattar de kommunalt ägda fastigheterna Hallstahammars-Nibble 

1:131 och Tuna 1:21. Marken är till största delen inte planlagd, bortsett från 

Konvaljevägen, som är planlagd som allmän plats, gata. 

  

Planförslaget innebär bland annat att: 

• Byggrätter skapas för småhusbebyggelse 

• Befintlig gata väster om planområdet breddas samt förlängs runt nya 

bostadsområdet 

• Befintligt dike bevaras för dagvattenhantering 

 

Föreslagen detaljplan innebär att fler småhustomter kan skapas i ett attraktivt 

läge i Hallstahammar med goda rekreationsmöjligheter i planområdets närhet och 

förslaget anses därmed att medför en lämplig markanvändning.  

 

Detaljplanen följer gällande översiktsplan och handläggs med standardför-

farande. 

 

Planförslaget förslås skickas ut på samråd under tiden 16 mars 2020 till 12 april 

2020. 

 

Socialförvaltningen anför i skrivelse den 16 mars 2020 bland annat att de är 

mycket positiva till förslaget till detaljplanen och byggnation enligt förslaget. 

Det råder bostadsbrist i kommunen så nya byggrätter för småhusbebyggelse är 

både behövda och efterfrågade. Det är viktigt att en mycket god tillgänglighet 

skapas både inne som ute runt det nya området för alla åldrar. Dessutom tror 

förvaltningen att detta ger positiva effekter för hela Hallstahammar.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2020 § 56. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts SN § 24 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att som sitt yttrande över detaljplan för Kvarteret Växthuset, detaljplan 229, 

överlämna förvaltningens skrivelse den 16 mars 2020 till kommunstyrelsen. 

 

 

 

 
_______ 

Exp till:   Socialchef 

               Biträdande socialchef 

               Kommunstyrelsen (skrivelse) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 25 

 

Delegationsordning för socialnämnden fr o m 1 april 2020     

Dnr 109/20 

 

Socialnämnden beslutade den 30 januari 2020 § 6 om ny delegationsordning för 

socialnämnden. 

 

I nu föreliggande förslag föreslås bland annat följande ändringar: 

 

- Punkt 2.1 och 2.2 gällande utlämnande av allmän handling, i de fall 

beslutet går sökanden emot, slås ihop till en punkt. 

- Punkt 13.2 tas bort ”Beslut om fastställande av avgifter” 

- Punkt 8.10 tas bort ” Omprövning av beslut” 

- Punkt 3.1.1 gällande förhandling enligt 10 § MBL läggs till. 

 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2020 § 57. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 30 januari 2020 § 6 och från och med den 

1 april 2020 fastställa delegering av beslutanderätt för socialnämnden del 1 all-

män 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:   Samtliga personer upptagna i förteckningen 

                Reglementspärmen  
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SN § 26 

 

Förebyggande arbete och insatser i och med coronaviruset 

Dnr 117/20 

 

Under sittande sammanträde väcker Håkan Freijd (M) ärendet gällande 

socialnämndens förebyggande arbete och insatser i och med coronaviruset. 

 

Ingvor Regnemer (S) yrkar att ärendet behandlas vid ett senare tillfälle. 

 

Socialnämnden beslutar  

 

att ärendet gällande socialnämndens förebyggande arbete och insatser i och med 

coronaviruset behandlas vid ett senare tillfälle. 

 

 
_______ 

Exp till:   Socialchef 

                 Biträdande socialchef 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 27 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-03-26 

- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-03-26 

- arbetsutskottets protokoll daterad 2020-03-02, 2020-03-19 

−  

Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 

 

 

 


