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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2022-08-25 1 
Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, kl. 13.15 – 15.20 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 Beslutande Ingvor Regnemer (S) ordförande  
 Anders Johannesson (C)  
 Rolf Korsbäck (S)  
 Jenny Hödefors (S)  
 Birgitta Westman (S)  
 Barbara Kabacinski Hallström (L)  
 Alicia Stenfors (M) § 58  
 Håkan Freijd (M) ej § 58  
 Anita Westin Brodd (M)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Christer Hansson (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: Lennart Ahlström (S) ej § 58, Lillemor Larsson (V) ej § 58, Alicia 

Stenfors (M) ej § 58, sekreterare Ida Grund, verksamhetscontroller Nina 
Gustavsson ej § 58, övriga se § 57 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Barbara Kabacinski Hallström (L) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 30 augusti 2022 klockan 11.00 
 Underskrifter  Paragrafer 57 - 63 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Ida Grund 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Barbara Kabacinski Hallström (L) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 57 - 63 
  
Sammanträdesdatum 2022-08-25 
  
Anslaget uppsättes 2022-08-30 

 
 

Anslaget nedtages 
 

 
2022-09-21 

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

Ida Grund  
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SN § 57 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§ 58 - Enhetschef IFO Josefine Maijala 
§ 59 –  Verksamhetschef Mona Danielsson (äldreomsorg SSK), områdeschef 
Monica Selin (särskilt boende), områdeschef Annelie Todor (LSS), områdeschef 
Hanna Wannberg (arbete och utbildning), områdeschef Malin Rådberg (individ- 
och familjeomsorgen) 
§ 60-62 – Socialchef Anna Sundin och biträdande socialchef Jari Heikkinen 
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SN § 58 
 
Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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SN § 59 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef  
Dnr 90/22 
 

- Verksamhetschef Mona Danielsson och områdescheferna Monica Selin, 
Annelie Todor, Malin Rådberg och Hanna Wannberg infomerar om deras 
respektive verksamheter.  

 
- Områdeschef Malin Rådberg redovisar om läget kring Ukraina. 

 
- Områdeschef Hanna Wannberg redovisar kring Jobbcentrums 

extramedel/satsningar samt informerar om det nya avtalet med 
Arbetsförmedlingen.  
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SN § 60 
 
Granskning för tematiskt tillägg till Västerås översiktsplan, ÖP 2026 – för 
yttrande till kommunstyrelsen    Dnr 77/22 
 
Västerås stad har översänt förslag till tematiskt tillägg, ”Mark för nya 
verksamhetsområden, TÖP 73”, till Västerås översiktsplan 2026 på granskning 
till bland annat Hallstahammars kommun. Kommunstyrelsen har översänt 
ärendet för yttrande till bland annat socialnämnden.   
 
Syftet med det tematiska tillägget är att visa på nya verksamhetsområden i 
Västerås, att ge kommunen ett juridiskt stöd för att möjliggöra markförvärv samt 
att det finns stöd i översiktsplanen för att ta fram detaljplaner för nya 
verksamhetsområden i Västerås. Sju nya områden föreslogs som lämpliga för 
verksamheter och industri, men efter samråd har området vid avfart Östanbro 
utgått ur förslaget. I granskningsversionen föreslås nu sex nya 
verksamhetsområden: 

• Område Trafikplats Västjädra – området har minskats ner 
• Område Sätra västra 
• Område Skästa – området har utökats 
• Område Tunbytorp-Hökåsen 
• Område Avfart Irsta etapp 2 
• Tillberga 

 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 11 augusti 2022 bland annat att utifrån 
inkomna synpunkter har förslaget förändrats något. Den huvudsakliga 
markanvändningen och strukturen är dock till stor del densamma. Den största 
förändringen av planförslaget innebär att ett område, det som i samrådsversionen 
av planen benämndes som Område F Avfart Östanbro, utgår till 
granskningsversionen. Dessutom får område Västjädra och område Skästa 
ändrade avgränsningar till granskningsversionen. Utöver detta har en del 
förtydliganden och kompletteringar gjorts i handlingarna för att förbättra 
förslaget och tydliggöra dess konsekvenser. Avslutningsvis föreslås att 
socialnämnden ska uttala att man inte har något att erinra mot tematiskt tillägg 
till Västerås översiktsplan. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 augusti 2022 § 147. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot tematiskt tillägg till Västerås 
översiktsplan. 
 
________________ 
Exp till: Socialchef 
               Biträdande socialchef 
               Kommunstyrelsen 
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SN § 61 
 
Förlängd rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 2024 - för 
yttrande     Dnr 242/22 
 
Hallstahammar kommun har sedan tidigare fattat beslut om att kommunen ska 
medfinansiera SKR:s system för kunskapsstyrningen i socialtjänsten 2020–2023. 
SKR har vid sammanträde i juni 2022 beslutat att fråga alla inblandade 
kommuner om fortsatt stöd även för år 2024. SKR:s nuvarande styrelse tycker att 
det är bättre att förlänga nuvarande rekommendation till och med 2024 så att 
SKR:s tillträdande styrelse kan fatta beslut om ett kommande långsiktigt 
arbetssätt. Kommunens deltagaravgift har uppgått till 1,95 kr/invånare det vill 
säga drygt 30 000 kr per år 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse daterat den 25 augusti 2022 att de anser att 
kommunen ska ställa sig positiva att förlänga stödet till SKR:s arbete för en 
kunskapsstyrd socialtjänst för ytterligare ett år, det vill säga för år 2024. 
Socialförvaltningen gör bedömningen att detta arbete är oerhört värdefullt för 
den fortsatta kvalitetsutvecklingen inom socialtjänsten i kommunen. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om Förlängd 
rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst för år 2024 överlämna 
socialförvaltningens skrivelse daterat den 25 augusti 2022 till Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR).  
 
 
 
 
 
 
________________ 
Exp till: Socialchef 
               Biträdande socialchef 
               Sveriges kommuner och Regioner (SKR) 
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SN § 62 
 
Tillsättande av dataskyddsombud för socialnämnden t o m den 30 juni 2023      
Dnr  248/22 
 
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas. Data-
skyddsförordningen är direkt tillämplig vilket innebär att den kommer att gälla 
som lag i Sverige och ersätta personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen 
kommer även att kompletteras med nationella lagar. Tekniska nämnden är per-
sonuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens 
verksamhet. Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen ska varje personuppgifts-
ansvarig styrelse eller nämnd utnämna ett dataskyddsombud. Dataskyddsom-
budet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och ska ha förmåga 
att fullgöra de uppgifter som dataskyddsombudet har enligt förordningen.  
 
Hallstahammars kommun har tecknat avtal med Xeeda AB i form av konsultstöd 
av dataskyddsombud. I uppdraget ingår även att vara kommunens kontaktperson 
externt avseende frågor som rör dataskydd. Omfattningen bedöms vara 20 %.  
 
Xeeda AB kommer fortsatt att bistå Hallstahammars kommun med konsultstöd 
och föreslår nu att Erik Blandin utses till dataskyddsombud till och med den 30 
juni 2023. 
 
I uppdraget som dataskyddsombud rapporterar han direkt till kommunlednings-
gruppen i Hallstahammars kommun. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att till och med den 30 juni 2023 utse Erik Blandin, Xeeda AB till 
dataskyddsombud för de verksamheter som socialnämnden ansvarar för, samt 
 
att för sin del ställa sig bakom att kostnaden om 20 % av dataskyddsombudets 
uppdrag kommer att fördelas mellan samtliga nämnder utifrån fördelningsnyckel 
som fastställs av kommunledningsgruppen. 
 
 
________________ 
Exp till: Controller  
            Socialchef  
              Integritetsskyddsmyndigheten 
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SN § 63 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-08-25 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-08-25 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2022-07-12 och 2022-08-16 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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