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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2022-03-24 1 
Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, kl. 13.15 – 16:45 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 Beslutande Ingvor Regnemer (S) ordförande  
 Anders Johannesson (C)   
 Rolf Korsbäck (S)  
 Örjan Andersson (S)  
 Birgitta Westman (S)  
 Sari Svanström (C)  
 Håkan Freijd (M)   
 Gun-Brith Rydén (KD)  
 Christer Hansson (V)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Elisabeth Moser (SD)  
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: Jenny Hödefors (S), Maria Blomberg (L), Barbara Kabacinski 

Hallström (L), Alicia Stenfors (M), Christina Asperyd (S), Claes Gustavsson 
(SD), sekreterare Ida Grund, nämndsekreterare Kristin Karlsson §§ 17-20, 
nämndsekreterare Carina Iwemyr §§ 20-25, socialchef Anna Sundin, 
verksamhetscontroller Nina Gustafsson, Annelie Todor (LSS), områdeschef 
Hanna Wannberg (arbete/utbildning) och Monica Lehtonen (stöd i eget 
boende), övriga se § 20. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera  
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 2022 klockan  
 Underskrifter  Paragrafer 17 - 25 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Ida Grund 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
   Anders Johannesson (C) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 17 - 25 
  
Sammanträdesdatum 2022-03-24 
  
Anslaget uppsättes 2022-03-28 

 
 

Anslaget nedtages 
 

 
2022-04-19 
 

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

Ida Grund  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2022-03-24 
 

2  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 17 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§§ 18-19 – Enhetschef IFO Josefine Maijala 
§ 20 - Verksamhetschef (hjälpmedelscentrum) AnneChristine Ahl, 
hjälpmedelsstrateg (hjälpsmedelscentrum) Liselotte Eriksson, Enhetschef 
(äldreomsorg) Paolo Sandbom, Lärare (vuxenutbildning/SFI) Carolia Eriksson, 
Malin Rådberg (IFO), socialchef Anna Sundin, Monika Selin (särskilt boende) 
§ 21 – Biträdande socialchef Jari Heikkinen och förvaltningsjurist Sandra Elma 
§ 22 – Socialchef Anna Sundin och områdeschef IFO Malin Rådberg 
§ 23 - Biträdande socialchef Jari Heikkinen 
 
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2022-03-24 
 

3  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 18 
 
Nedläggning av faderskapsärende enligt 2 kap 7 § föräldrabalken 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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SN § 19 
 
Begäran om utökat umgänge jml LVU 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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SN § 20 
 
Information från förvaltningarna/förvaltningscheferna                                     
Dnr 90/22 
 
Socialförvaltningen informerar bland annat om följande: 
 

- Verksamhetschef (hjälpmedelscentrum) AnneChristine Ahl och 
hjälpmedelsstrateg (hjälpsmedelscentrum) Liselotte Eriksson infomerar 
om hjälpmedelscentrums verksamhet.  

 
- Enhetschef (äldreomsorg) Paolo Sandbom informerar om den 

förebyggande verksamheten inom äldreomsorgen.  
 

- Lärare Carolia Eriksson (vuxenutbildningen/SFI) informerar om 
språkombudens arbete. 

 
- Socialchef Anna Sundin och områdeschef IFO Malin Rådberg informerar 

om socialförvaltningens arbete med läget i Ukraina och förberedelse av 
mottagande av flyktingar.  

 
- Monika Selin (särskilt boende) informerar om covid-läget inom 

äldreomsorgen.  
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SN § 21 
 
Utökade möjligheter att lämna underrättelser om felaktiga utbetalningar 
från välfärdssystemen på medium för automatiserad behandling – för 
yttrande                                                                      Dnr 80/22 
 
Kommunstyrelsen har skickat Finansdepartementets förslag om vissa ändringar i 
registerförfattningarna till bland annat socialnämnden för yttrande. Förslagen 
innehåller vissa ändringar för Skatteverkets beskattnings- och 
folkbokföringsverksamheter, Centrala studienämndens (CSN) studieverksamhet 
och Kronofogdens verksamheter. Förslagen syftar till att underlätta för dessa 
myndigheter att lämna underrättelser enligt lagen (2008:206) om underrättelse 
vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (lagen om 
underrättelseskyldighet) genom att tillåta att underrättelserna, som innefattar 
personuppgifter, lämnas på medium för automatiserad behandling. Förslagen 
föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 
 
Socialförvaltningen anför i sin skrivelse daterat den 24 mars att man har inga 
invändningar mot förslaget men vill ändå lämna följande synpunkter. 
Socialförvaltningen anser att en harmonisering av lagstiftningen kring hur 
underrättelseskyldigheten får så stor genomslagskraft som möjligt. 
Socialförvaltningen anser även att oaktat om registerförfattningen finns eller inte, 
ska samtliga principer i artikel 5 dataskyddsförordningen upprätthållas av den 
personuppgiftsansvarige. För socialförvaltningens del innebär förslaget bland 
annat att CSN kan lämna underrättelse enligt lag om underrättelseskyldighet 
direkt via medium för automatiserad behandling till förvaltningen. Detta 
förenklar förvaltningens arbete mot felaktiga utbetalningar rörande bland annat 
ekonomiskt bistånd, vilket förvaltningen ser som mycket positivt  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 mars 2022 § 46. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över Finansdepartementets förslag på ändringar i 
registerförfattingarna om felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 
överlämna socialförvaltningens skrivelse daterad den 24 mars 2022 till 
kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
              Socialchef 
              Biträdande socialchef 
              Förvaltningsjurist  
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SN § 22 
 
Samverksamöverenskommelse barn och unga – för yttrande    Dnr 58/22 
 
Kommunstyrelsen har skickat Region Västmanlands förslag till ny 
länsövergripande samverksamöverenskommelse till bland annat socialnämnden 
för yttrande. Förslaget utgör ett länsövergripande styrdokument för kommuner i 
Västmanlands län och Region Västmanland med syfte att stödja berörda aktörer i 
samverkansfrågor rörande barns och ungas hälsa samt att stärka samverkan. 
Målgruppen för överenskommelsen är alla barn upp till 18 år när det finns ett 
behov av samverkan. Särskilda målgrupper som omfattas är:  
 

• Barn med psykiatriska tillstånd 
• Barn med sammansatt social och psykiatrisk problematik 
• Barn med riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, 

andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel 
om pengar  

• Barn och unga upp till 20 år som vårdas utanför det egna hemmet med 
stöd av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av unga (LVU). Dessa 
barn och unga kan även ingå i gruppen ovan, då upp till och med 20 år.  

 
Socialförvaltningen anför i sin skrivelse daterat den 18 mars att man vill lämna 
synpunkter på de förslagna överenskommelse som bland annat innebär hur 
överenskommelsen benäms, hur uppdelningen ser ut för länsdelarna, om 
lokalförankring och samverkan, om lokal anpassning, om möjligheten till 
sammankallande BUS-grupperna, om kostnadsansvaret samt om uppföljning av 
mål och indikatorer.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 mars 2022 § 47. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över Region Västmanlands förslag till ny länsövergripande 
samverkansöverenskommelse barn och unga överlämna socialförvaltningens 
skrivelse daterat den 18 mars 2022 till kommunstyrelsen.  
 
 
 
________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
              Socialchef  
              Områdeschef IFO 
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SN § 23 
 
Skyddsföreskrifter för Hallstahammars vattentäkt – för yttrande          
Dnr 78/22 
 
Tekniska nämnden har upprättat förslag till reviderat vattenskyddsområde med 
tillhörande skyddsföreskrifter för Hallstahammars vattentäkt. Innan kommunen 
fattar beslut enligt 7 kap. 21 § miljöbalken om att förklara ett område som 
vattenskyddsområde ska ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom 
vattenskyddsområdet föreläggas om att inkomma med yttrande över förslaget till 
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter (24 § förordning 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.). 
 
Tekniska förvaltningen i Hallstahammars kommun har gjort en översyn av 
befintligt grundvattenskydd för Hallstahammars vattentäkt och tagit fram förslag 
till vattenskyddsområde med nya därtill hörande skyddsföreskrifter. Förslaget till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter har varit ute på samråd med 
myndigheter och kommunala nämnder. En särskild dialog har hållits med 
berörda lantbrukare (LRF). Tekniska nämnden har beaktat de huvudsakliga 
synpunkter som kommit in under samrådet och reviderat förslag till 
skyddsföreskrifter. Det är det reviderade förslaget som går ut på samråd med 
sakägare. 
 
Socialförvaltningen anför i sin skrivelse daterat den 11 mars att man har inget att 
erinra mot det av tekniska nämnden upprättade förslaget till reviderat 
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Hallstahammars 
vattentäkt. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 mars 2022 § 45. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över tekniska nämndens förslag till ”Skyddsföreskrifter för 
Hallstahammars vattentäkt” överlämna socialförvaltningens skrivelse daterat den 
11 mars 2022 till kommunstyrelsen. 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Biträdande socialchef  
              Socialchef 
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SN § 24 
 
Delegationsordning för socialnämnden fr o m den 1 april 2022    
Dnr 9/22 
 
Socialnämnden beslutade den 27 januari 2022 § 4 om ny delegationsordning för 
socialnämnden. 
 
Förslag till ny delegationsordning har upprättats med anledning av förtydligande 
under punkten 4 gällande inköp, samt under punkter 10 gällande LSS och 
punkten 11 gällande äldreomsorg. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 mars 2022 § 44. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 27 januari 2022 § 4 och fr o m den 1 april 
2022 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: Samtliga berörda 
               Reglementespärm 
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SN § 25 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-03-24 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-03-24 
- synpunkter enligt anmälningsbilaga daterad 2022-03-24 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2022-03-15 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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