
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2020-06-16 1 
Plats och tid KF-salen och KS-salen, Kommunhuset, kl. 08:30-12.00 

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

Marianne Avelin (C) 
 

 Rolf Korsbäck (S)   
 Pia Håkansson (S)  
 Birgitta Westman (S)  
 Barbara Kabacinski Hallström (L)  
 Jenny Hödefors (S)  
 Gun-Brith Rydén (KD)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Christer Hansson (V)  
 Claes Gustavsson (SD)   
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: sekreterare Kristin Karlsson, socialchef Lillemor Quist, utredare 

Sandra Elma, XX § 56, XX § 56, övriga se § 63. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Claes Gustavsson (SD) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 18 juni 2020 klockan 09.00 
 Underskrifter  Paragrafer 56-72 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson         
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Claes Gustavsson (SD) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 56-72 
  
Sammanträdesdatum 2020-06-16 
  
Anslaget uppsättes 2020-06-18 

 
Anslaget nedtages 2020-07-10 

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

Kristin Karlsson  

 Utdragsbestyrkande 
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2  
 

  
 
 
SN § 56 
 
Begäran om utökat umgänge enligt LVU 
 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 57 
 
Begäran om utökat umgänge enligt LVU 
 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
               
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 58 
 
Umgängesbegränsning enligt LVU 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2020-06-16 
 

5  
 

  
 
 
SN § 59 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst  
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 60 
 
Yttrande till Kammarrätten i Stockholm gällande beslut om beredande av 
vård av missbrukare i vissa fall 
Mål nr XX Rotel XX 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 61 
 
Bistånd i form av boende enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL) 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 62 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 29/20 
 

• MAS Carina Dahlström informerar om hur förvaltningen jobbar med 
smittspårning och covid-19. 

• Socialchef Lillemor Quist informerar om att de feriearbetare som skulle 
ha jobbat inom vår och omsorg i kommunen nu får jobba på 
Skantzöbadet. 

• Områdeschef för Arbete Utbildning Hanna Wannberg informerar om att 
en vårdbiträdesutbildning för befintlig personal startar till hösten. 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 63 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§§ 56-60 – enhetschef IFO Malin Rådberg, områdeschef IFO Anna Sundin 
 
§ 61 – biståndshandläggare Moa Rydström 
 
§ 62 – områdeschef IFO Anna Sundin, enhetschef IFO Malin Rådberg, 
områdeschef LSS Lotta Holmin, områdeschef stöd i eget boende Monica 
Lehtonen, områdeschef Arbete Utbildning Hanna Wannberg, MAS Carina 
Carina Dahlström 
 
§ 64 – enhetschef Tuula Friberg 
 
§ 66 – socialchef Lillemor Quist 
 
§ 67, 70-71 – utredare Sandra Elma 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 64 
 
Anmälan enligt Lex Sarah gällande avvikelser på äldreboendet 
Äppelparken     Dnr 212/20 
 
Enligt Socialstyrelsens bestämmelser för Lex Sarah regleras inom 14 kap 2-7 §§ 
socialtjänstlagen, SoL. Enligt 14 kap 6 § är den som bedriver en verksamhet 
skyldig att dels utreda en lex Sarah-rapport, dels avhjälpa eller undanröja 
missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande.  
 
Områdeschef för särskilda boenden redogör för Lex Sarah-rapport i skrivelse 
daterad den 1 juni 2020. Bland annat anförs att utredning enligt Lex Sarah har 
genomförts efter inkomna avvikelser gällande att en kund/brukare inte har varit 
på toaletten eller fått inkontinensskyddet bytt. Vidare anförs bland annat att en 
utredning har skett och vilka åtgärder som har vidtagits.  
 
Avslutningsvis anförs att åtgärderna vidtagna av enhetschef är tillräckliga, men 
upprepning av incidenten föranleder till att områdeschefen föreslår att utredning 
och åtgärder skickas till Inspektionen för Vård & Omsorg (IVO). 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 148. 
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar att en anmälan ska göras till IVO. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Ingvor 
Regnemers (S) yrkande och avslag till arbetsutskottets förslag. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 
 
att göra en anmälan enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
gällande avvikelser på äldreboendet Äppelparken i enlighet med 
socialförvaltningens skrivelse den 1 juni 2020. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (skrivelse) 
              Områdeschef Särskilt boende 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 65 
 
Medelstilldelning för 2021 till Norra Västmanlands Samordningsförbund 
Dnr 195/20 
 
Norra Västmanlands Samordningsförbund anför i skrivelse till Hallstahammars 
kommun bland annat att: Staten, via Försäkringskassan, kommer under 
sommaren att tillskriva samtliga samordningsförbund i landet med förfrågan om 
hur mycket medlemsmedel Landsting/ Regioner och kommuner har möjlighet att 
bidra med till respektive samordningsförbund. Under några år har Norra 
Västmanlands samordningsförbund kunnat budgetera för finansiering av insatser 
utöver medlemmarnas årliga medelstilldelning. Det har varit möjligt till följd av 
att förbundet har haft ett eget kapital. 2020 är sista året då detta är möjligt. 
Samtidigt har medelstilldelningen från förbundsmedlemmarna succesivt sänkts 
under de 4 senaste åren. För 2020 kan därför förbundet inte finansiera de fyra 
individinsatserna (Samordningsteamen) i samma utsträckning som tidigare, och 
förbundsstyrelsen har valt att prioritera finansiering av personalkostnader i 
samordningsteamen. Lokalkostnader, infrastruktur och aktivitetskostnader för de 
samordnade insatserna behöver från och med 2020 finansieras av parterna själva.  
 
Vid samordningsförbundets samrådsmöte med ägarna/förbundsmedlemmarna 
den 15 april 2020 diskuterades bland annat samordningsförbundets framtida 
inriktning och omfattning. Ägarna var överens om att vid användning av 
förbundets medel ska tyngdpunkten fortfarande ligga på parternas samordning av 
individinsatser (samordningsteam), men det ska även ska finnas utrymme för 
strukturella insatser såsom sektorgemensamma utbildningar, seminarier och 
andra mötesplatser för att gemensamt arbeta mot människors återgång till och 
inkludering på arbetsmarknaden.  
 
Norra Västmanlands Samordningsförbund föreslår att Hallstahammars kommun 
beviljar 436 800 kr i medelstilldelning till Norra Västmanlands 
Samordningsförbund för 2021, vilket innebär en total medelstilldelning från 
medlemmarna på 7 800 000 kr. Beslutet fattas under förutsättning att övriga 
förbundsmedlemmar fattar likalydande beslut. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 161. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppdra till arbetsutskottet att besluta om medelstilldelning för 2021 till Norra 
Västmanlands Samordningsförbund.  
 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 66 
 
Verksamhetsbidrag till föreningen Bris region Mitt för år 2021 
Dnr 201/20 
 
I ansökan inkommen i maj 2020 ansöker BRIS region Mitt (Barnens rätt i 
samhället) om ett verksamhetsbidrag för år 2021 från socialnämnden i 
Hallstahammars kommun. Bidraget som ansökan gäller avser 37 000 kronor 
för år 2021.  
 
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. 
 
Den nu pågående coronapandemin och dess konsekvenser kan komma att 
påverka hela samhället, Hallstahammars kommun och Bris som en ideell 
barnrättsorganisation. Behovet av Bris och dess betydelse för många barn 
bedöms därför öka under innevarande och kommande år. Socialförvaltningen gör 
bedömningen att ansökt bidrag bör beviljas för 2021.”  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 162. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja föreningen Barnens rätt i samhället (Bris) verksamhetsbidrag om 
37 000 kronor för verksamhetsår 2021, samt 
 
att kostnaden finansieras inom befintlig budget. 
 
 
_______ 
Exp till: Barnens rätt i samhället (Bris) 
             Socialchef 
              Biträdande socialchef 
              Controller 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 67 
 
 
Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst – för yttrande till Svenska institutet 
för standarder          Dnr 149/20 
 
Hallstahammars kommun har fått möjliget att lämna kommentarer på det nya 
standardförslaget, Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst. Den europeiska 
kommittén CEN/TC 449, i vilken Sverige aktivt deltar har utarbetat det förslag 
till Europastandard som presenteras i remissen. Fastställd Europastandard 
kommer även att fastställas som svensk standard. Om Europastandarden i något 
avseende strider mot svensk lag, förordning eller myndighetsföreskrift ska 
myndigheten begära en A-avvikelse från standarden. 
 
Förvaltningen har upprättat förslag på yttrande daterad den 4 juni 2020. 
Socialförvaltningen rekommenderar SIS att dela upp dokumentet i två, ett för 
tjänster som tillhandahålls till den äldre personen i hemmet och ett för tjänster 
och vård- och omsorgsboenden. Detta skulle kunna bidra till ökad tydlighet 
och översiktbarhet.  Förvaltningen tycker att det är bra att det finns ett 
dokument som fastställer krav och rekommendationer för tjänster som 
tillhandahålls till den äldre personen i hemmet och i vård- och 
omsorgsboenden, baserat på den äldre personens individuella behov och 
önskemål för att assistera självbestämmande, delaktighet samt en säker 
ålderdom. Dokumentet kan vidare användas vid kvalitetssäkring, uppföljning, 
utvärdering och utveckling av tjänsten. Det kan också med fördel även 
användas som underlag vid upphandling, utbildning, tillsyn och certifiering. 
Detta dokument är både önskat och nödvändigt.  
 
Det är tvärvetenskapligt vilket fångar upp de olika kvalitetsaspekter som behöver 
beaktas vid bedömning av god kvalitet inom särskilt boende och hemtjänst som 
t.ex. sociala, fysiska, psykiska faktorer för den äldre, krav på organisation, krav 
på medarbetare, krav på legitimerad personal mm. Förslaget är även bra på det 
sätt att det är skrivet för att vara gångbart globalt så trots att inga hänvisningar 
sker till lagrum kan man se att styrande regelverk ligger i botten men på en 
övergripande nivå som gör att intressekonflikt med nationell rätt förhoppningsvis 
inte uppstår. 
 
Förvaltningen har också kommenterat olika avsnitt i remissen med mer specifika 
synpunkter. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 163. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över SIS-remiss 19814 gällande Kvalitet i särskilt boende 
och hemtjänst överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 4 juni 2020. 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 67 
 
_______ 
Exp till: Svenska institutet för standarder  (skrivelse) 
               Socialchef 
               Biträdande socialchef 
               Utredare      

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 68 
 
Nytt reglemente för socialnämnden   Dnr 207/20  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2020 § 51 bland annat att styrelsen 
och samtliga nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i 
enlighet med reglerna i kommunallagen, samt att tillägg görs i styrelsens och 
nämndernas reglementen angående deltagande på distans. Socialnämnden 
behöver därför besluta om att anta nytt reglemente.  
 
Förslag till nytt reglemente för socialnämnden har upprättats.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 164. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta nytt reglemente för socialnämnden, enligt en till ärendet tillhörande 
bilaga. 
 
 
 
 
_________ 
Exp till: Reglementspärmen 
               Socialchef 
               Biträdande socialchef 
 
 
            

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 69 
 
Tillsättande av dataskyddsombud för socialnämnden  
Dnr 208/20 
 
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas. 
Dataskyddsförordningen 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. Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom styrelsens 
verksamhet. Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen ska varje 
personuppgiftsansvarig styrelse eller nämnd utnämna ett dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och 
ska ha förmåga att fullgöra de uppgifter som dataskyddsombudet har enligt 
förordningen.  
 
Samtliga nämnder beslutade 2019 att utse kommunens jurist/upphandlare som 
dataskyddsombud. Den personen har slutat sin anställning i kommunen och 
enligt Dataskyddsförordningen måste kommunen (varje nämnd) tillsätta nytt 
dataskyddsombud.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 165. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppdra till ordföranden att utse dataskyddsombud för socialnämnden. 
 
 
                
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 70 
 
Delegationsordning för socialnämnden fr o m 22 juni 2020     
Dnr 233/20 
 
Socialnämnden beslutade den 18 maj 2020 § 53 om ny delegationsordning för 
socialnämnden. 
 
I nu föreliggande förslag till ny delegationsordning har följande ändringar gjorts: 

• Punkten ”Yttrande till allmän domstol” under punkten 8 är borttagen då 
den redan finns med under punkt 2. 

• Ändrat delegat från socialsekreterare till enhetschef gällande punkten 
”Beslut om åtgärd för barn, när samtycke från en av två vårdnadshavare 
saknas”, under punkten 9.1. 

• Punkten 9.2.1 ”Beslut om tillfällig placering i jourhem, stödboende eller 
HVB-hem (upp till 6 månader efter avslutad utredning) – orden …”efter 
avslutad utredning” har tagits bort. 

• Punkten 9.3.26 – delegat är ändrad från arbetsutskottet till särskilt 
förordnade enligt skrivelse som är bifogad ärendet. Det är tjänstepersoner 
anställda inom individ- och familjeomsorgen i Hallstahammars kommun 
samt anställda vid individ- och familjeomsorgen, socialjouren i Västerås. 

• Avsnitt 9.8 ”Våld i nära relation” har tagits bort. Den enda punkten under 
9.8, ” Beslut om bistånd eller upphörande av bistånd i form av skyddat 
boende för personer som utsätts för våld i nära relation”, är flyttat till 
avsnitt 9.4. 

• Punkten 9.3.27 ” Yttrande till domstol” – mål gällande LVU är tillagd. 
• Punkten 9.5.10 ” Yttrande till domstol” – mål gällande LVM är tillagd. 

 
Ärendet är inte behandlat av arbetsutskottet. 
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar att nämnden ska upphäva sitt beslut den 18 maj 2020 
§ 53 och anta ny delegationsordning enligt en till ärendet hörande bilaga från och 
med den 22 juni 2020. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Ingvor Renemers (S) yrkande 
 
att med upphävande av sitt beslut den 18 maj 2020 § 53 och från och med den 22 
juni 2020 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 
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SN § 71 
 
Tillägg till socialnämndens delegationsordning under coronapandemin från 
och med den 22 juni 2020 till och med den 30 november 2020           Dnr 
232/20 
 
Med anledning av rådande situation med covid 19 har socialförvaltningen 
upprättat ett förslag på tillägg till socialnämndens delegationsordning som är 
tidsbegränsat till och med den 30 november 2020. Syftet med tillägget är att 
minska sårbarheten i organisationen och säkerställa att det finns ett tillräckligt 
antal ersättare på plats för att fatta beslut i det fall ordinarie beslutsfattare är 
frånvarande. 
 
Socialnämnden antog den 18 maj 2020 § 54 tillägg till socialnämndens 
delegationsordning. Sedan dess har socialnämndens delegationsordning gjorts 
om, därmed behöver även tillägget göras om. 
 
Ärendet är inte behandlat av arbetsutskottet.  
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar att nämnden ska upphäva sitt beslut den 18 maj 2020 
§ 54 och anta nytt tillägg till delegationsordning enligt en till ärendet hörande 
bilaga från och med den 22 juni 2020. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 
 
att i och med upphävande av sitt beslut den 18 maj 2020 § 54 och från och med 
den 22 juni 2020 anta tillägg till socialnämndens delegationsordning enligt en till 
ärendet hörande bilaga, samt 
 
att tillägget till socialnämndens delegationsordning ska gälla till och med den 30 
november 2020. 
 
 
 
 
_______ 
Exp till: Alla upptagna i förteckningen 
              Alla upptagna i socialnämndens delegationsordning 
               Reglementspärm 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 72 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-06-16 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-06-16 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2020-05-27, 2020-06-08 

  
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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