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KS-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)
Pia Håkansson (S)
Birgitta Westman (S)
Sari Svanström (C)
Håkan Freijd (M)
Anita Brodd Westin (M)
Tommy Emterby (KD)
Christer Hansson (V)
Elisabeth Moser (SD)

Övriga deltagande

Ersättare: Örjan Andersson (S), Jenny Hödefors (S), Christina Aspenryd (S),
Barbro Sonesson (M), Gun-Brith Rydén (KD), Maria Blomberg (L), Alicia
Stenfors (M), Claes Gustavsson (SD), Barbara Kabacinski Hallström (L),
sekreterare Kristin Karlsson, förvaltningschef Lillemor Quist, utredare Sandra
Elma, biträdande socialchef Jari Heikkinen.

Närvarorätt

Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.
Sari Svanström (C)
Kommunhuset den 31 januari 2020 klockan 13.00
Paragrafer 1-7
………………………………………………………………………
Kristin Karlsson

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

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

Justerande

………………………………………………………………………………………………………
Sari Svanström (C)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-30

Anslaget uppsättes

2020-01-31

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

§§ 1-7
Anslaget nedtages

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

Utdragsbestyrkande

2020-02-22
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SN § 1
Information från förvaltningen/förvaltningschef

Justerandes signatur

Dnr 29/20

•

Socialchef Lillemor Quist och Äldreombudet XX informerar om
äldreombudens arbete under år 2019.

•

Områdeschef för Arbete Utbildning Hanna Wannberg informerar om att
Arbetsförmedlingen har utsett Hallstahammars kommun till testkommun
för KROM som ska gälla från och med 1 mars 2020, samt hur det
påverkar verksamheten.

•

Enhetschef för Bemanning Anna Svenberg, enhetschef Arbete
Utbildning Veronica Dalin, lärare Cecilia Östlund informerar om
Språkpolicy.

•

Enhetschef IFO Linnea Persson, temaledare IFO Eva Tejnung,
socialsekreterare Elin Niemi, IT-samordnare Carola Anderberg,
samordnare IFO Pernilla Rydell informerar om digitalisering av det
ekonomiska biståndet försörjningsstöd, ansökningar sker nu via e-tjänst.

•

Områdeschef Särskilt boende Monika Selin, enhetschef Äppelparken
Marcus Andersson och enhetschef Strandgården Annika Talvitie
redovisar brukarundersökning gällande äldreomsorgen, särskilt boende.

Utdragsbestyrkande
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SN § 2
Information från samverkansgrupperna Dnr 29/20
En samverkansgrupp informerar om sitt besök inom Socialpsykiatrin.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 3
Föredragning/besvarande av frågor

§ 1 – Äldreombud XX, områdeschef IFO Anna Sundin, områdeschef LSS Lotta
Holmin, områdeschef Stöd i eget boende Monica Lehtonen, områdeschef Särskilt
boende Monika Selin, områdeschef Arbete utbildning Hanna Wannberg,
enhetschef Bemanning Anna Svenberg, enhetschef Arbete Utbildning Veronica
Dalin, lärare Cecilia Östlund, enhetschef IFO Linnea Persson, temaledare IFO
Eva Tejnung, socialsekreterare Elin Niemi, IT-samordnare Carola Anderberg,
samordnare IFO Pernilla Rydell, enhetschef Äppelparken Marcus Andersson,
enhetschef Strandgården Annika Talvitie
§§ 4-5 - biträdande socialchef Jari Heikkinen
§ 6 - biträdande socialchef Jari Heikkinen och utredare Sandra Elma

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 4
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin – för
godkännande Dnr 469/19
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i december 2019
beslutat om att godkänna överenskommelse om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin och rekommenderar
regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen.
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade
Samverkansreglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och
industrins medarbetare och chefer ska samverka med varandra inom olika
områden. Parter är Sveriges Kommuner och Regioner,
Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech. Kärnan
i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men även
stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan runt
kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men
hänvisning till Samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms
med industri-organisationerna i särskild ordning. Samverkansreglerna
reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderniseras och uppdateras
till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås, mer än
förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Trots att
Samverkansreglerna funnits länge behöver kunskapen om dem förbättras i hälsooch sjukvården.
Det förekommer såväl ”beröringsskräck” som alltför vidlyftig samverkan. Båda
är exempel på bristande kunskap om reglerna och dess intentioner och är signaler
om behov av ökad förståelse, dels för vikten av samverkan med industrin, men
också om de yttre ramarna för den. Förtroendet för det offentliga får inte riskera
att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla inblandade
parter vid samverkan. SKR erfarar att medlemmarna generellt har otillräcklig
överblick och kontroll över vilka industrisamarbeten som förekommer i sina
verksamheter, vilket också stöds av rapporten Sponsring med eftertanke? från
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2018. En större samordning över
industrirelationer från sjukvårdshuvudmännens sida med transparens, ger bättre
förutsättningar för en tillitsfull samverkan och utveckling för både hälso- och
sjukvård som industrin. Den största förändringen inför 2020 är att
Samverkansreglerna föreslås delas upp och bestå av två delar: En gemensamt
överenskommen policy med bärande principer och regler av långsiktig karaktär,
vilka utgör grunden för samverkan. En klok och insiktsfull tillämpning av dessa
kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett förtroendefullt sätt.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts SN § 4
Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade
samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största
möjliga aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.
Information om vid varje tidpunkt gällande samverkansregler återfinns på SKR:s
webbplats, skr.se. Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas
regioner och kommuner verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och
att deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.
Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska förutom
reglerna i överenskommelsen och gällande lagstiftning följa de regler för resor,
representation, bisysslor och övriga policys och affärs- och uppförandekoder som
respektive arbetsgivare upprättat för sin egen verksamhet.
Socialförvaltningen föreslår i skrivelse den 14 januari 2020 att socialnämnden
ska anta överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade
hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin från och med 2020.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 januari 2020 § 15.
Socialnämnden beslutar
att för sin del godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin från och med år
2020.

_______
Exp till: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Socialchef
Biträdande socialchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 5
Aktualisering av översiktsplan för Kungsörs kommun - för yttrande
Dnr 483/19
Länsstyrelsen har översänt ett förslag på översiktsplan för Kungsörs kommun till
kommunstyrelsen i 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. Länsstyrelsen ska samordna och redovisa statligaoch mellankommunala synpunkter, ta ställning till översiktsplanens aktualitet
och tillhandahålla planeringsunderlag.
Kommunens svar bör behandla om nu gällande 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 14 januari 2020 att de inte har något att
anföra i ärendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 januari 2020 § 16.
Socialnämnden beslutar
att uttala att man inte har något att erinra mot aktualisering av översiktsplan för
Kungsörs kommun.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Socialchef
Biträdande socialchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 6
Delegationsordning för socialnämnden fr o m 1 februari 2020
Dnr 14/20
Socialnämnden beslutade den 12 december 2019 § 131 om ny delegationsordning för socialnämnden.
I nu föreliggande förslag föreslås bland annat följande ändringar:
-

-

Avvisning av överklagande enligt förvaltningslagen avseende dels
nämnds/arbetsutskotts beslut, dels beslut fattade med stöd av delegation
tillkommer som nya punkter.
Beslut om överlåtelse av konton, sidor och grupper i sociala medier
tillkommer som ny punkt.
Beslut om särskilt boende internt och externt gällande äldreomsorgen och
socialpsykiatrin tillkommer som nya punkter.
Delegat Administrativ chef har ändrat titel och heter nu Kundtjänstchef.
Gällande ”Avgifter” har delegat Administrativ chef, nu Kundtjänstchef ,
ändrats till Ekonomi- och finanschef.
2 punkter gällande Köp av plats (LSS och Äldreomsorg) har tagits bort.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 januari 2020 § 17.
Socialnämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 12 december 2019 § 131 och från och med
den 1 februari 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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-01-30

Sida

9

SN § 7
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
-

allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-01-30
delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-01-30
arbetsutskottets protokoll daterad 2019-12-17, 2020-01-09, 2020-01-17, 202001-20, 2020-01-24

Anmälningarna föranleder inget beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

