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KS-salen, Kommunhuset, kl. 13.15 – 16.40
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)
Claes Gustavsson (SD)

Övriga deltagande

Ersättare: Jenny Hödefors (S) ej §§ 63-64, Örjan Andersson (S) ej §§ 63-64,
Christina Aspenryd ej §§ 63-64, Maria Blomberg (L) ej §§ 63-64, Barbara
Kabacinski Hallström (L) ej §§ 63-64, Alicia Stenfors (M) ej §§ 63-64, Barbro
Sonesson (M) ej §§ 63-64, Gun-Brith Rydén (KD) ej §§ 63-64, sekreterare
Kristin Karlsson, förvaltningschef Lillemor Quist, utredare Sandra Elma,
områdeschefer Hanna Wannberg, Anna Sundin, Monika Selin, Monica
Lehtonen § 65, enhetschef Linnea Persson § 65, teamledare Eva Tejnung § 65,
enhetschef Veronica Dalin § 65, biträdande socialchef Jari Heikkinen § 65-81.
Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.
Tommy Emterby (KD)
Kommunhuset den 30 augusti 2019 klockan 13.00
Paragrafer 63-81
………………………………………………………………………
Kristin Karlsson

Närvarorätt
Utses att justera
Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

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

Justerande

………………………………………………………………………………………………………
Tommy Emterby (KD)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Anslaget uppsättes

2019-08-30

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

§§ 63-81
Anslaget nedtages

……………………………………………………….
Kristin Karlsson
Utdragsbestyrkande

2019-09-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-08-29

SN § 63
Umgängesbegränsning enligt 14 § 1 st LVU
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 64
Nedläggning av faderskapsärende enligt 2 kap 7 § föräldrabalken
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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SN § 65
Information från förvaltningen/förvaltningschef

Justerandes signatur

Dnr 2/19

•

Teamledare för försörjningsstöd Eva Tejnung och enhetschef Veronica
Dalin informerar om effekter av nedläggning av delar av
Arbetsförmedlingen.

•

Socialchef Lillemor Quist informerar bland annat om brandskyddet i
Gula Villan och nyanställda chefer.

•

Områdeschef Anna Sundin informerar om ersättning och kostnader för
ensamkommande barn.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-08-29

SN § 66
Föredragning/besvarande av frågor
§§ 63-64 – enhetschef Malin Rådberg
§ 67 – områdeschefer Anna Sundin och Monika Selin
§§ 69-79 biträdande socialchef Jari Heikkinen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 67
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag
(2001:453) kvartal 2 år 2019 Dnr 178/19
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i
socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom individoch familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapportering ska
ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Enhetschef inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning. Under kvartal
2 2019 fanns sju ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.
Områdeschef för individ och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning
för kvartal 2 år 2019. Rapporten visar att det finns två ej verkställda beslut enligt
4 kap 1 § SoL.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2019 § 209.
Socialnämnden beslutar
att notera redovisningarna av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlag (2001:453), kvartal 2 år 2019 som en anmälan, samt
att överlämna redovisningarna till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Revisorer
Områdeschef äldreomsorg
Områdeschef IFO

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 68
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 2 år 2019
Dnr 186/19
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 skyldigheten 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 kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.
Enligt redovisning från LSS-verksamheten fanns det inte några gynnande beslut
enligt 9 § LSS som inte verkställts gällande kvartal 2 2019.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2019 § 210.
Socialnämnden beslutar
att notera redovisningen av ej verkställda beslut enligt 9 § lag (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 2 år 2019 som en anmälan,
samt
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Revisorer
Områdeschef LSS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 69
Ansökan om tillfälligt föreningsbidrag inom social verksamhet för insatser
för ensamkommande som hunnit fylla 18 år Dnr 240/19
Barbara Kabacinski Hallström (L) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
Regeringen beslutade 2018 att ge kommuner ett tillfälligt kommunbidrag om
totalt 195 miljoner kronor år 2018, Hallstahammars kommun fick 419 507
kronor. Därför beslutade socialnämnden i augusti 2018 att inrätta ett tillfälligt
föreningsbidrag avseende ensamkommande som fyller 18 år under pågående
asylprocess i Hallstahammars kommun. Detta föreningsbidrag finns endast så
länge som kommunen erhåller särskilt statsbidrag för ändamålet.
Regeringen har beslutat om att fortsätta att ge kommunerna ett tillfälligt
kommunbidrag för år 2019. Hallstahammars kommun har för 2019 erhållit
258 050 kronor från staten för detta ändamål. Pengarna är avsedda som ett stöd
till kommunerna för att möjliggöra för de ensamkommande barn som hinner
fylla 18 år eller åldersuppskrivs under pågående asylprocess, att bo kvar i
kommunen. Det är upp till varje kommun att avgöra hur det tillfälliga bidraget
ska användas.
Den 10 juni 2019 inkom en ansökan från Ideellt Asylstöd i Hallstahammar om
bidrag med anledning av detta tillfälliga föreningsbidrag. Föreningen ansöker om
bidrag på 250 000 kronor. För 2018 erhöll denna förening ett stöd om 100 000
kronor från Hallstahammars kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2019 § 211.
Socialnämnden beslutar
att avslå ansökan från föreningen Ideellt Asylstöd i Hallstahammar om tillfälligt
föreningsbidrag inom social verksamhet för insatser för ensamkommande som
hunnit fylla 18 år med följande motivering:
Med anledning av de gällande statsbidragsreglerna bör det statsbidrag som
Hallstahammars kommun erhållit för 2019 drygt 258 000 kronor användas till
kommunens faktiska kostnader på området. Kommunens kostnader för de
aktuella ungdomarna överstiger vida det belopp som staten har beviljat.
Christer Hansson (V) reserverar sig mot beslutet.
Härefter återinträder Barbara Kabacinski Hallström (L).

_______
Exp till: Ideellt Asylstöd i Hallstahammar
Biträdande socialchef
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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SN § 70
Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2019-2022
Dnr 310/19
Varje kommun ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram ange
omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen
(1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med
sådan trafik, i den mån kommunen inte överlåtit sina uppgifter enligt dessa lagar
till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Rubricerat program uppfyller
kraven i lagstiftningen.
Färdtjänst är enligt lagen om färdtjänst "särskilt ordnade transporter för personer
med funktionshinder". I Sverige är varje kommun ansvarig för att färdtjänst inom
kommunen är av god kvalitet. Oftast ordnas den som en form av
kollektivtrafiken. Målet om en tillgänglig kollektivtrafik för personer med
funktionsnedsättning, som antagits av Riksdagen, till år 2010 är generellt inte
nådd. Det tillhör de grundläggande kraven på kollektivtrafiken som ska
genomsyras av tillgänglighet.
Tillgängligheten till det kollektiva trafiksystemet handlar om den demokratiska
rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället. Till stöd för detta finns
lagar, regler och riktlinjer. Få har arbetat på ett sådant sätt att målet om den
tillgängliga kollektivtrafiken har nåtts. Visionen är att alla ska kunna resa med
den allmänna kollektiva trafiken. Värdegrunden för tillgänglighetsarbetet
grundar sig på FN:s konvention om rättigheter för människor med
funktionsnedsättning.
Hallstahammars kommun har valt att inte överlåta huvudmannaskapet för
färdtjänst och riksfärdtjänst varav föreliggande trafikförsörjningsprogram för
2019-2022 har upprättats.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2019 § 212.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att anta Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2019-2022 för
Hallstahammars kommun enligt en till ärendet hörande bilaga.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Biträdande socialchef
Socialchef
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 71
Motion av Håkan Freijd (M) och Tommy Emterby (KD) angående
införande av LOV inom hemtjänst och hemsjukvården – för yttrande
Dnr 147/19
Håkan Freijd (M) och Tommy Emterby (KD) anför i en motion den 21 oktober
2018 ”Äldreomsorgen är en stor utmaning med stark ökning av antalet äldre
under det kommande decenniet, brist på kompetent personal att rekrytera,
traditionella arbetssätt och avsaknad av alternativa utförare. Alla goda krafter
kommer att behövas för att klara utmaningarna tillsammans med fantastiska
medarbetare.
Lagen om valfrihetssystem – LOV – introducerades 2008.
• Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling
enligt Lag om offentlig upphandling (LOU).
• Det är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli
leverantörer av välfärdstjänster.
• Lagen bygger på grundläggande EG-rättsliga principer:
konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet.
170 av Sveriges 290 kommuner har infört eller är på gång. Ytterligare 20 kommuner tillämpar LOV för särskilt boende (äldreboende) Hallstahammar ställer
sig till de drygt 100 kommuner som ännu inte kommit till skott. Alternativa
utförare innebär att kommunens egen organisation för hemtjänst och
hemsjukvård avlastas, personal som arbetar eller vill arbeta med äldreomsorg får
fler arbetsgivare att välja mellan och kunderna dvs alla som använder hemtjänst
får själva välja mellan de utförare som klarar kvalitetskraven. Bara någon mil
från oss i Västerås har valfrihet funnits länge inom hemtjänst och hemsjukvård.
Det går inte heller i den stora kommunen att klara behoven utan att alla goda
krafter görs tillgängliga.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på:
att kommunfullmäktige uppdrar till Socialnämnden att skyndsamt utreda och
presentera en plan för hur Hallstahammars hemtjänst och hemsjukvård skall
organiseras med stöd av alternativa utförare med start under andra halvan av
2019.
att LOV införs inom hemtjänst och hemsjukvård från och med samma tidpunkt.”
I skrivelse den 13 augusti 2019 beskriver socialförvaltningen bland annat vad
LOV är och hur det fungerar.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2019 § 213.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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Forts SN § 71
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att avslå motionen gällande införande av LOV inom hemtjänsten och
hemsjukvården.
Håkan Freijd (M) och Tommy Emterby (KD) reserverar sig mot beslutet.
________________
Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 72
Motion av Tommy Emterby (KD) angående fullständig genomlysning av
äldreomsorgens ansvarsområde – för yttrande Dnr 146/19
Tommy Emterby (KD) anför i en motion den 21 oktober 2018 ”Demografin i
Hallstahammar de närmaste åren gör att vi kommer att möta stora problem inom
såväl Hemtjänsten som inom våra särskilda boenden.
Det gör att vi kristdemokrater ser att för att vara förberedda på det som vi kommer att möta inom en snar framtid måste se över våra verksamheter och dess
olika arbetsmetoder och arbetssätt. Kanske behöver man se över inte bara detta
utan också trots att vi har personal som arbetar otroligt hårt behöver vi se över
kanske både arbetssätt och schemaläggningar. Vi måste på något sätt komma att
få ordning på de alldeles för höga korttidssjukskrivningarna kanske med att införa i vissa fall förstadagsintyg från läkare.
På grund av dessa stora utmaningar inom äldreomsorgen i Hallstahammar vill
Kristdemokraterna i Hallstahammar
Att: det görs en fullständig genomlysning av hela ansvarsområdet för
äldreomsorgen i Hallstahammar, helst före sommaren 2019”
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 13 augusti bland annat att:
Socialförvaltningen arbetar löpande med att se över sina verksamheter vad
gäller kvalitet och effektivitet. Precis som motionären framför behöver
kommunen stå väl rustade för den redan igångsatta demografiska utmaningen.
Den demografiska förändringen vi redan befinner oss i är den mest
omfattande som kommunen och landet upplevt. Detta ställer särskilda krav på
långsiktighet och planering. Det finns en planering för utbyggnaden av de
särskilda boendena i kommunen för en lång tid framåt. Där Äppelparken
nyligen färdigställdes och planeringen för nästa boende i Kolbäck är
igångsatt. Denna planeringen har så här långt väl följt de demografiska
förändringarna. Detsamma gäller den kommunala hemtjänstens verksamheter.
Genomgående får också verksamheterna mycket goda vitsord och betyg av de
äldre.
Sedan väldigt många år tillbaka arbetar socialnämndens verksamheter med
omfattande förebyggande arbete. Kommunens träffpunkter, aktiviteter etc. för
äldre lockar drygt 25 000 besökare per år vilket borgar för gott genomslag.
För att fortsätta detta arbete är kommunen också sedan 2018 medlem i WHO:s
nätverk för Äldrevänliga städer, där ambitionen är att delge andra kommuner
om vårt arbete men också att lära av andra. Digitaliseringen medför
möjligheter men kräver också kompetens och nytänk. Därför utökas löpande
de digitala inslagen men förvaltningen genomför också löpande
kompetensutveckling för att öka på takten och kvaliteten i implementeringen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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Forts SN § 72
Denna utveckling bör också kompletteras med nya inslag av tjänstedesign där
användarna av socialtjänstens tjänster aktivare deltar i utvecklingen av
tjänsterna.
Frisknärvaron behöver öka och vi har under de senaste åren sett en allt
minskande sjukfrånvaro vilket är glädjande men mycket arbete kvarstår.
Socialförvaltningen har sedan flera år tillbaka använt sig av förstadagsintyg i
förekommande fall. Socialförvaltningen arbetar också aktivt för att förbättra
möjligheterna till personalförsörjning, genom nya karriärvägar, KIVO,
validering och minskade insteg och differentiering i tjänster och innehåll för
att kunna möta kommande utmaningar. Arbetet inom den kommunala
äldreomsorgen är utmanande och givande och socialförvaltningen förändrar
löpande arbetssätt och bemanning för att försöka optimera utfallet.
Den demografiska förändringen kommer ställa stora krav på hela den
kommunala organisationen vilket bland annat PWC långsiktiga finansiella
analys visar. Den kommunala äldreomsorgen har genom PWC/revisonen/IVO
m.fl. granskats ett mycket stort antal gånger under de senaste åren utifrån
effektivitet och kvalitet med godkänt resultat. Därför bedömer
socialförvaltningen att ytterligare granskningar inte behöver genomföras i
detta skede. Men äldreomsorgens ansvarområde behöver löpande följas och
granskas genom såväl interna som externa mätningar och granskningar.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2019 § 214.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att motionen om fullständig genomlysning av äldreomsorgens ansvarsområde ska
anses besvarad men hänvisning till vad som anförs i socialförvaltningens
skrivelse den 13 augusti 2019.

_____________
Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 73
Revisionsrapport ”Samverkan mellan nämnderna för äldres välbefinnande”
– för yttrande Dnr 284/19
På uppdrag av Hallstahammars förtroendevalda revisorer har revisionsföretaget
PWC granskat samverkan mellan nämnderna för äldres välbefinnande. Efter
genomförd granskning är den samlade bedömningen att nämnderna i allt
väsentligt bedriver en ändamålsenlig samverkan gällande äldres välbefinnande.
I skrivelse från revisorerna daterad den 19 juni 2019 rekommenderar revisorerna
att de granskade nämnderna beaktar följande rekommendationer:
-

Tydliggör förvaltningarnas delaktighet i olika samverkansforum
utifrån tydliga roller och ansvar samt dokumentera dessa.

-

Förtydliga återkoppling till berörda förvaltningar från forum som
berör äldres välbefinnande.

Revisorerna önskar ett yttrande från socialnämnden senast den 30 september
2019.
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande den 13 augusti 2019 där
de kommenterar revisionens synpunkter. Förvaltningen anför bland annat att:
”Sammantaget gör PwC bedömningen att socialnämnden i allt väsentligt
bedriver en ändamålsenlig samverkan gällande äldres välbefinnande. Detta är
mycket viktigt för socialnämnden och kommunens som helhet. Den
demografiska förändringen under kommande år kommer att vara den enskilt
största utmaningen för kommunen att bemästra. Socialnämnden tycker att den
genomförda granskningen, utöver några mindre felaktigheter, är både välriktad
och nödvändig. Samverkan inom det äldrepolitiska området kring trygghet,
tillgänglighet, boende mm är absolut nödvändig för ett lyckat utfall.”
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2019 § 215.
Socialnämnden beslutar
att som sitt yttrande över revisionsrapporten ”Samverkan mellan nämnderna för
äldres välbefinnande” överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 13 augusti
2019.
_____________
Exp till: Kommunstyrelsen
Revisorer
Biträdande socialchef
Socialchef
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 74
Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund – för yttrande
Dnr 249/19
Västerås stad har översänt ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund – Fokus
Nyckelön till Hallstahammars kommun. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet
till bland annat socialnämnden.
Samrådstiden är mellan den 10 juni 2019 och den 15 september 2019.
Ortsanalys och utvecklingsplan är ett samlat och väl förankrat planerings- och
kunskapsunderlag för fortsatt planering och utveckling av Kvicksund.
I ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund identifieras ortens potential och
det föreslås strategier för utveckling. Det färdiga arbetet ska också kunna fungera
som inspiration för olika utvecklingsprojekt med olika initiativtagare. Handlingar
har tagits fram i dialog med kvicksundsbor, föreningar och företagare och ska
öka engagemanget och intresset för Kvicksunds utveckling.
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 13 augusti 2019 bland annat att
”Socialnämndens verksamheter berörs i ytterst liten omfattning direkt av
denna planering. Men att Kvicksund fortsätter att utvecklas som serviceort är
gynnsamt och önskvärt även för Hallstahammars kommun. Detta då kanske
främst för de boende i Strömsholm och Borgåsund.
En positiv utveckling för hela vårt närområde, i detta fall i Kvicksund, är
mycket viktig för Hallstahammars kommuns fortsatta utveckling. I övrigt har
socialförvaltningen inget ytterligare att anföra i detta ärende.”
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2019 § 216.
Socialnämnden beslutar
att som sitt yttrande över Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund
överlämna förvaltningens skrivelse den 13 augusti 2019 till kommunstyrelsen.

_____________
Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 75
Aktualisering av översiktsplan för Västerås kommun - för yttrande
Dnr 221/19
Länsstyrelsen har översänt ett förslag på översiktsplan för Västerås kommun till
Hallstahammars kommun. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bland
annat socialnämnden.
Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Översiktsplanen ska bidra till en god
miljö och hållbar utveckling. Översiktsplanen är vägledande och fungerar som
underlag för beslut om detaljplaner och bygglov med flera.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 28 §, ska Länsstyrelsen varje
mandatperiod lämna en sammanfattande redogörelse till kommunerna angående
översiktsplanernas aktualitet, eller när så kommun begär det vilket är fallet i detta
ärende. Länsstyrelsen ska samordna och redovisa statliga- och mellankommunala
synpunkter, ta ställning till översiktsplanens aktualitet och tillhandahålla
planeringsunderlag.
Kommunens svar bör behandla om nu statliga eller mellankommunala intressen
finns redovisade, om nya anspråk eller nya relevanta planeringsunderlag, lagar,
mål, planer eller program tillkommit samt eventuella övriga
samhällsförändringar som påverkar översiktsplanens aktualitet utifrån
kommunens bevakningsområden.
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 13 augusti 2019 bland annat att
Västerås översiktsplan är ett välformulerat och välavgränsat styrdokument som
kommer ha stor effekt på Hallstahammars kommuns framtida utveckling.
Hallstahammars kommun mår bra av Västerås stads expansion och utveckling –
det goda livet i storstadens närhet. I sak har socialförvaltningen inget att anföra
mot det framtagna förslaget utan tvärtom välkomnar denna långsiktiga och
hållbara planering.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2019 § 217.
Socialnämnden beslutar
att som sitt yttrande över aktualisering av översiktsplan för Västerås kommun
överlämna förvaltningens skrivelse den 13 augusti 2019 till kommunstyrelsen.
_____________
Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-08-29

Sida
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SN § 76
Verksamhetsbidrag till föreningen Bris region Mitt för år 2020
Dnr 216/19
I ansökan inkommen i maj 2019 ansöker BRIS region Mitt (Barnens rätt i
samhället) om ett verksamhetsbidrag för år 2020 från socialnämnden i
Hallstahammars kommun. Bidraget som ansökan gäller avser 35 000 kronor
för år 2020. Det är samma belopp som föregående år.
Förvaltningen anför i skrivelse bland annat att: ”BRIS är en organisation vars
uppdrag är att verka som en länk mellan barn, vuxna och övriga samhället. BRIS
är ett skyddsnät för utsatta barn då dessa hör av sig anonymt och kostnadsfritt till
organisationen.
BRIS bemannas av heltidsanställda kuratorer och verksamheten erbjuder alla
barn i Sverige och Hallstahammar ett kvalificerat och utökat stöd. BRIS utför ett
viktigt arbete för att förbättra barns livsvillkor samt att genom volontärer
informera barn i hela landet om deras rättigheter.
BRIS är en väl etablerad organisation i samhället som med sin service erbjuder
ett komplement till Individ och familjeomsorgens egen verksamhet. BRIS kan
genom att hålla kontakt med ett barn via telefon, mail eller chatt som en neutral
part ge stöd och också rekommendera barn att söka vidare hjälp om så behövs.”
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2019 § 218.
Socialnämnden beslutar
att bevilja föreningen Barnens rätt i samhället (Bris) verksamhetsbidrag om
35 000 kronor för verksamhetsår 2020, samt
att kostnaden finansieras inom befintlig budget.

_____________
Exp till: Barnens rätt i samhället (Bris)
Controller
Biträdande socialchef
Socialchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-08-29

Sida
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SN § 77
Verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren för år 2020

Dnr 223/19

Brottsofferjouren (BOJ) har i skrivelse inkommen dem 3 juni 2019 ansökt om
kommunalt bidrag, 97 116 kr för sin verksamhet för 2020. För 2019 beviljade
socialnämnden ett bidrag till brottsofferjouren på 50 000 kronor.
Förvaltningen anför i skrivelse bland annat att de anser att Brottsofferjourens
verksamhet är både efterfrågad och uppskattad av kommuninvånarna i
Hallstahammars kommun och att verksamhetsbidrag bör ges. Omfattningen på
bidraget behöver dock med anledning av det ekonomiska läget bli samma som
för 2019, 50 000 kronor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2019 § 219.
Socialnämnden beslutar
att bevilja ansökan om kommunalt bidrag till Brottsofferjouren för år 2020 om
50 000 kronor, samt
att kostnaden finansieras inom befintlig budget.

_____________
Exp till: Barnens rätt i samhället (Bris)
Controller
Biträdande socialchef
Socialchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-08-29

Sida
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SN § 78
Underskriftsbemyndigande för socialnämnden fr o m 1 september 2019
Dnr 309/19
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 23 maj 2019 § 44.
Det finns behov av uppdatering av ett nytt underskriftsbemyndigande då en ny
områdeschef för LSS har anställts har förslag till nytt underskriftbemyndigande
för socialnämnden tagits fram.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2019 § 220.
Socialnämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 23 maj 2019 § 44 och med verkan
från och med den 1 september 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 kommunens firma om skyldigheten att till socialnämnden anmäla delegation i fattade
beslut.

_____________
Exp till: Alla upptagna i förteckningen
Reglementspärm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-08-29

Sida
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SN § 79
KLIVA:S delbetänkande På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom
komvux för elever med svenska som andraspråk (U2019/02278/GV) – för
yttrande
Dnr 280/19
Regeringskansliet har skickat en remiss av KLIVA:s delbetänkande På väg – mot
stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som
andraspråk till socialnämnden för yttrande.
Regering tillsatte den 26 juli utredningen En sfi och vuxenutbildning av högre
kvalitet, 2018:06. Uppdraget var att utreda behovet av förändringar när det gäller
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination
med andra vuxenutbildningar. Utredningen tog namnet Stärkt kvalitet och
likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk, KLIVA.
KLIVA-utredningen redovisar uppdraget att utreda hur utbildning kan erbjudas
för nyanlända som omfattas av så kallad utbildningsplikt. Utredningen har även i
uppdrag att utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination med annan
utbildning vilket ska redovisas i utredningens slutbetänkande. Syftet är att
analysera förutsättningarna föra att sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning
av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att
förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och
kombinationer med andra vuxenutbildningar. Utredningen har valt att göra
bedömningar om vissa kvalitetshöjande insatser redan i denna promemoria som
är remitterad. Bedömningarna avser att stödja huvudmännen i genomförandet av
den så kallade undervisningsplikten. Utredningens förslag och bedömningar kan
anses gynnsamma även för andra målgrupper i vuxenutbildningen.
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 15 augusti 2019 bland annat att:
utredningen föreslår en sammanhållen utbildning i vilken eleven garanteras en
undervisningstid om minst 23 timmar i veckan under en fyraveckorsperiod. Den
sammanhållna utbildningen består av ett sammansatt urval kurser som är
anpassat till målgruppens gemensamma behov och förutsättningar. Förslaget
utgår från utredningens pedagogiska bedömning av vad som kan anses vara
effektiv undervisning för den nyanlända individens lärande samt en bedömning
av vad som kan vara rimliga förutsättningar för att organisera undervisningen så
att utrymme finns för individanpassning och flexibilitet. I den garanterade
undervisningstiden om minst 23 timmar ryms de garanterade 15
undervisningstimmarna i sfi och minst 8 timmars undervisning per vecka i andra
kurser i komvux. Huvudmannen kan i samråd besluta om flera sammanhållna
utbildningar ifall det motiveras av målgruppers olika behov.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-08-29

Sida
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Forts SN § 79
Huvudmannen för vuxenutbildningen i Hallstahammars kommun stödjer i
huvudsak utredningens förslag om en sammanhållen utbildning i vilken eleven
garanteras en undervisningstid om minst 23 timmar i veckan under en
fyraveckorsperiod.. Det finns många positiva effekter av att utöka
utbildningsplikten med de föreslagna 8 timmarna bland annat för integrationen
totalt sett. Det är viktigt att framtida regelverk tar hänsyn till de avsevärda
skillnader i förutsättningar som finns i och mellan Sveriges alla kommuner. Det
är bra att det är huvudmannen som föreslås ansvara för att ta fram en plan för den
sammanhållna utbildningen (utbildningsplan) som ger en ram till den
sammanhållna utbildningen genom att syftet, organisation och utbildningens
längd beskrivs. Det ska även enligt delbetänkandet dessutom framgå hur
utbildningen ska organiseras så att den utgör en helhet för individen och så att
samarbetsmöjligheter mellan olika personalgrupper i utbildningen underlättasdetta är mycket viktigt. Men uppdelningen i ansvaret mellan AF och
kommunerna gynnar inte framförhållningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2019 § 221.
Socialnämnden beslutar
att som sitt yttrande över remiss av KLIVA:s delbetänkande På väg – mot stärkt
kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk
(U2019/02278/GV) överlämna förvaltningens skrivelse den 15 augusti 2019.

_____________
Exp till: Regeringskansliet (skrivelse)
Biträdande socialchef
Socialchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-08-29
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SN § 80
Delegationsordning för socialnämnden f o m den 1 september 2019
Dnr 318/19
Socialnämnden beslutade den 13 juni 2019 § 60 om ny delegationsordning för
socialnämnden.
I nu föreliggande förslag föreslås det att arbetsutskottet får delegation att besluta
om biträde av personlig assistent över 20 timmar.
Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet.
Ingvor Regnemer (S) yrkar att socialnämndens beslut om delegationsordning den
13 juni 2019 § 60 upphävs och en ny delegationsordning fastställs från och med
den 1 september 2019.
Socialnämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande
att med upphävande av sitt beslut den 13 juni 2019 § 60 och fr o m den 1
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: Alla upptagna i förteckningen
Reglementspärm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-08-29
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SN § 81
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut
Följande anmälningar noteras:
− Allmänna ärenden/handlingar/synpunkter enligt anmälningsbilaga daterad
2019-08-27
− Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-08-27
− Arbetsutskottets protokoll daterad 2019-06-18, 2019-07-16, 2019-07-31,
2019-08-06, 2019-08-09, 2019-08-20
Anmälningarna föranleder inget beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

