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KF-salen, Kommunhuset, kl. 13.15 – 15.15
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Ingvor Regnemer (S) ordförande
Anders Johannesson (C)
Pia Håkansson (S)
Rolf Korsbäck (S)
Birgitta Westman (S)
Barbara Kabacinski Hallström (L)
Gun-Brith Rydén (KD) ej §§ 52-62
Tommy Emterby (KD)
Christer Hansson (V)
Elisabeth Moser (SD)
Håkan Freijd (M) ej § 51
Örjan Andersson (S)

Övriga deltagande

Ersättare: Jenny Hödefors (S) ej § 51, Christina Aspenryd (S) ej § 51, Marianne
Avelin (C) ej § 51, 53-61, Claes Gustavsson (SD) § 51, Gun-Brith Rydén (KD)
ej § 51, Sekreterare Kristin Karlsson, socialchef Anna Sundin, biträdande
socialchef Jari Heikkinen, övriga se § 53.

Närvarorätt

Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.
Christer Hansson (V)
Kommunhuset den 27 augusti 2021 klockan 15.00
Paragrafer 51–62
………………………………………………………………………
Kristin Karlsson

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

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

Justerande

………………………………………………………………………………………………………
Christer Hansson (V)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-08-26

Anslaget uppsättes

2021-08-27

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

§§ 51-62
Anslaget nedtages

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

2021-09-18
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SN § 51
Utredning enligt Lex Maria gällande avvikelser på äldreboendet Lövåsen
Dnr 195/21
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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2021-08-26
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SN § 52
Information från förvaltningen/förvaltningschef

Dnr 62/21

Socialförvaltningen informerar bland annat om följande:
•
•
•

Justerandes signatur

MAS och områdeschef för stöd i eget boende informerar om covid
Områdeschefer informerar om sina respektive områden
Biträdande socialchef informerar om att det är stor efterfråga av tjänsten
”Digital fixare för äldre”

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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SN § 53
Föredragning/besvarande av frågor
§ 51 – MAS Carina Dahlström, områdeschef stöd i eget boende Monica
Lehtonen
§ 52 – områdeschef stöd i eget boende Monica Lehtonen, MAS Carina
Dahlström, områdeschef IFO Malin Rådberg, tf områdeschef LSS Annelie
Todor, biträdande socialchef Jari Heikkinen, socialchef Anna Sundin
§§ 54-59, 61 - biträdande socialchef Jari Heikkinen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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SN § 54
Papper, poddar och …. Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial
(SOU 2021:32) – för yttrande Dnr 213/21
Kommunstyrelsen har skickat Papper, poddar och …. Pliktmateriallagstiftning
för ett tryggat källmaterial (SOU 2021:32) till bland annat socialnämnden för
yttrande.
Regeringen har konstaterat att pliktlagstiftningen behöver revideras. Systemet
med pliktexemplar behöver anpassas till vårt digitaliserade samhälle och till en
situation där graden av medborgerlig interaktivitet ökat. Regeringen har därför
gett Utbildningsdepartementet i uppdrag att utreda hur pliktinsamlingen kan
utformas så att den blir medie-, teknik- och formatoberoende och därmed
långsiktigt hållbar. Utredningen har i uppdrag att lämna förslag till nödvändiga
författningsändringar i form av
1. ett kostnadseffektivt samt medie-, teknik- och formatoberoende, och därmed
långsiktigt hållbart, nytt regelverk som avser såväl fysiskt som elektroniskt
pliktmaterial,
2. förändringar i regelverket för KB:s insamling, beskrivning, bevarande och
tillhandahållande av övrigt material, samt
3. kompletteringar till dataskyddsregleringen som möjliggör de nödvändiga och
ändamålsenliga personuppgiftsbehandlingar som krävs för hanteringen av
pliktmaterialet och övrigt insamlat material enligt punkterna 1 och 2.
För att åtgärda de problem som identifierats föreslås ett nytt regelverk.
Regelverket är avsett att
– tydliggöra pliktmaterialets syfte,
– medge fler insamlingsmetoder,
– ge verktyg som gör att insamlingen kan följas upp och vid behov anpassas efter
leverantörens förutsättningar,
– komplettera dagens bestämmelser om personuppgiftsbehandling,
– ge en myndighet (KB) uppdraget som pliktansvarig myndighet,
– ge en annan myndighet (Lunds universitet) ansvar för reservexemplar av
skrifter
– reglera bevarandet, samt
– reglera tillhandahållandet.
Socialförvaltningen anför i skrivelse den11 augusti 2021 bland annat att
utgångspunkten för utredningsarbetet har varit att anpassa lagarna till ett
medielandskap i förändring. För framtida forskning är det mycket viktigt att
dagens medier samlas in, bevaras och tillgängliggörs. Till exempel kommer
framtida forskare med all sannolikhet vara intresserade av att analysera den
politiska diskussion som i dag förs på sociala medier.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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Forts SN § 54
Pliktlagstiftningen har hamnat i otakt med teknik- och medieutvecklingen.
Konsekvensen är att det finns material som inte samlas in och bevaras för
framtida generationer. Därför behövs en medie-, teknik och formatoberoende
reglering som ger förutsättningar för en insamling som följer sin tid vilket
uppnås genom nya regelverket. Även om ansvaret för pliktinsamlingen inte faller
under socialnämndens område kan det vara värt att nämna att utredningens
förslag innebär en utökad leveransplikt för kommunerna avseende digitalt
material som publiceras online. Detta i sig torde innebära en ökad administration
för kommunerna då alltmer material som omfattas av leveransplikten publiceras
online. En ökad administration kan vidare medföra en kostnadsökning för
kommunerna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2021 § 151.
Socialnämnden beslutar
att som sitt yttrande över Papper, poddar och …. Pliktmateriallagstiftning för ett
tryggat källmaterial (SOU 2021:32) överlämna förvaltningens skrivelse den 11
augusti 2021 till kommunstyrelsen.

________________
Exp till: Kommunstyrelsen
Socialchef
Biträdande socialchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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SN § 55
Strategi och ramverk för hållbar utveckling – för yttrande Dnr 232/21
Kommunstyrelsen har skickat Strategi och ramverk för hållbar utveckling till
bland annat socialnämnden för samråd.
De Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 ska leda till att uppnå
en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Det innebär att
vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet
att tillfredsställa sina behov. De globala målen förenar oss och ställer krav på oss
att göra vår del för att nå en hållbar värld. Det är en agenda för hela samhället.
Alla ska vara med och ingen ska lämnas utanför. Hallstahammars kommun gör
redan nu mycket för att ta ansvar för den långsiktiga hållbarheten i kommunen
och arbetar aktivt utifrån Agenda 2030, men det finns behov av att öka
samordningen av arbetet, stärka förutsättningarna till samverkan över
förvaltningsgränserna och utveckla en samlad uppföljning och analys av
hållbarhetsarbetet. Denna strategi och tillhörande ramverk för hållbar utveckling
beskriver vilken förflyttning vi strävar efter att göra i vårt arbete och hur vi ska
arbeta och samverka kring hållbarhetsfrågorna framöver.
Den övergripande målsättningen med strategin och tillhörande ramverk är att
skapa förutsättningar för Hallstahammars kommun att förstärka vårt bidrag till
genomförandet av Agenda 2030 och därigenom uppnå ett hållbart samhälle.
Strategin och ramverket Strategin och ramverket utgår i grunden från allas
rättigheter till god hälsa, ett meningsfullt liv i trygghet och i samklang med vår
världs resurser. Det är ett övergripande styrdokument som gäller för samtliga
nämnder i Hallstahammars kommun och är även vägledande för övriga aktörer
inom koncernen Hallstahammars kommun.
Syftet med strategin och ramverket kan sammanfattas i följande övergripande
punkter:
• Tydliggöra vårt arbetssätt gentemot Agenda 2030 och integrera arbetet i
ordinarie styrning och ledning.
•

Stärka förutsättningarna för samordning och samverkan utifrån ett
helhetsperspektiv.

•

Stärka förutsättningarna för att göra medvetna och tydliga prioriteringar.

Socialförvaltningen anför i skrivelse den 11 augusti 2021 bland annat att
förvaltningen är positiva till denna strategi och ramverk för hållbar utveckling.
Särskilt viktigt är att ett standardiserat arbetssätt (SIS- standard 854 000) för
genomförandet av arbetet föreslås. Denna standard/vägledning kan bistå
kommunen att få en strukturerad och kvalitetssäkrad process i detta svåra och
mångfacetterade arbete. Arbetet med Agenda 2030 kan de facto innehålla ”allt
mellan himmel och jord”, men den föreslagna vägledningen smalnar av,
säkerställer och processtyr.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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Forts SN § 55
Kompetensförstärkningen kommer vara avgörande så arbetet fokuserar på
Agenda 2030:s mål och ambitioner (tex jämställdhet/jämlikhet/barnrätt) och inte
arbetar enkom utifrån vägledningens ramverk. Arbetet föreslås ske genom
faktabaserade nulägesanalyser och ständigt lära och förbättra. Förvaltningen tror
att detta arbetssätt kan vara framgångsrikt.
Vidare delar socialförvaltningen uppfattning att denna strategi kan tydliggöra
kommunens arbetssätt gentemot Agenda 2030 och därmed också öka
förutsättningarna att detta integreras i arbetet med ordinarie styrning och ledning.
Den föreslagna organiseringen ökar möjligheterna till strukturerad samverkan
och bidrar till ett förstärkt helhetsperspektiv. Tvärsektoriellt arbete behövs i
arbetet gentemot Agenda 2030. Samtidigt är det inte alltid helt enkelt att
balansera grunduppdraget, ekonomin och förändrade ambitioner. Transparens
och långsiktighet är därmed avgörande för framgång. Beslutsprocessen måste
följa ordinarie processer och därmed också informationen och delaktigheten.
Kompetens- och resursförstärkning (kanske främst kring Agenda 2030 och
hållbarhetsmålen) kommer behövas över tid för att kommunen ska kunna vara
framgångsrika i detta arbete.
I strategin tydliggörs ansvarsgränserna: Det innebär att kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att det sker ett strukturerat och samordnat arbete
kring hållbar utveckling i kommunen. Kommunstyrelsen har i uppdrag att skapa
förutsättningar för att detta arbete ska kunna planeras, genomföras, följas upp
och kommuniceras ur ett övergripande perspektiv. Nämndernas ansvar för
hållbar utveckling ligger inom nämndens grunduppdrag. Detta är oerhört viktigt
för kommande år då arbetet kommer tarva resurser för att bemästras. Den högre
ambitionen behöver följas av resurssättning för att bli framgångsrikt.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2021 § 152.
Socialnämnden beslutar
att som sitt yttrande över Strategi och ramverk för hållbar utveckling överlämna
förvaltningens skrivelse den 11 augusti 2021 till kommunstyrelsen.

________________
Exp till: Kommunstyrelsen
Socialchef
Biträdande socialchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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SN § 56
Revidering av Föreskrifter för avfallshantering VafabMiljö
kommunalförbund – för yttrande Dnr 188/21
Kommunstyrelsen har skickat Vafab Miljös revidering av Föreskrifter för
avfallshantering till bland annat socialnämnden för yttrande. Ett antal justeringar
av föreskrifterna föreslås med anledning av ändringar i 15 kap. miljöbalken, den
nya avfallsförordningen samt överförandet av returpapper till kommunalt ansvar.
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 11 augusti 2021 att de inte har något att
anföra mot de föreslagna revideringarna av föreskrifter för avfallshantering
VafabMiljö kommunalförbund med anledning av förändrat ansvar för
returpapper samt ändring av miljöbalken och avfallsförordningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2021 § 153.
Socialnämnden beslutar
att uttala att man inte har några synpunkter gällande revidering av föreskrifter för
avfallshantering VafabMiljö kommunalförbund.

________________
Exp till: Kommunstyrelsen
Socialchef
Biträdande socialchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-08-26
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SN § 57
Samråd för tematiskt tillägg till Västerås översiktsplan, ÖP 2026, Mark för
nya verksamhetsområden, TÖP 73 – för yttrande
Dnr 221/19
Kommunstyrelsen har skickat samråd för tematiskt tillägg till Västerås
översiktsplan, ÖP 2026, Mark för nya verksamhetsområden, TÖP 73 till bland
annat socialnämnden för yttrande.
Syftet med förslaget är att visa på lokalisering av nya verksamhetsområden i
Västerås, att ge kommunen ett juridiskt stöd för att möjliggöra markförvärv, att
det finns ett stöd i översiktsplanen för att ta fram detaljplaner för nya
verksamhetsområden i Västerås.
Socialförvaltningen anför i skrivelse den11 juli 2021 att förvaltningen har inget i
sak att anföra över samrådsremissen för tematiskt tillägg till Västerås
översiktsplan – mark för nya verksamhetsområden TÖP73. Förvaltningen tror
dock att en gynnsam utveckling av Västerås stad även gynnar Hallstahammars
kommun på flera sätt.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2021 § 154.
Socialnämnden beslutar
att som sitt yttrande över samråd för tematiskt tillägg till Västerås översiktsplan,
ÖP 2026, Mark för nya verksamhetsområden, TÖP 73 uttala att en gynnsam
utveckling av Västerås stad även gynnar Hallstahammars kommun på flera sätt, i
övrigt har man inga synpunkter på planen.

________________
Exp till: Kommunstyrelsen
Socialchef
Biträdande socialchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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SN § 58
Planprogram för Kyrkbyn – för samråd

Dnr 161/21

Kommunstyrelsen har skickat förslag till planprogram för Kyrkbyn till bland
annat socialnämnden för samråd.
Syftet med planprogrammet är att ta fram ett underlag och riktlinjer som visar på
Kyrkbyns framtida utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Programmet ämnar
fungera som vägledande material för kommande detaljplanearbeten i Kyrkbyn.
Ett annat syfte med planprogrammet är även att bredda kommunens
beslutsunderlag genom att få in synpunkter från myndigheter, fastighetsägare,
boende och andra berörda tidigt i arbetet med utvecklingen av Kyrkbyn som kan
användas under kommande detaljplanearbeten i Kyrkbyn.
Planförslaget innefattar fastigheterna Kolbäcks Kyrkby 4:17, Kyrkbyåsen 4:3
och Kyrkbyåsen 4:1. Delar av marken är idag planlagd för allmänt ändamål och
park medan stora delar av planområdet består av icke planlagd mark.
Planförslaget innebär att Kyrkbyn utvecklas med bostäder, i form av villor,
radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus. Totalt skapar planförslaget
möjligheter för cirka 160 bostäder, vilka föreslås detaljplaneläggas och byggas ut
i etapper. Planförslaget möjliggör utöver bostäderna även för en förskola i den
västra delen av planområdet. Programmet innebär en utveckling av
rekreationsområden där en park med tillhörande lekplats föreslås utvecklas.
Även Kolbäcken föreslås utvecklas till en dagvattenpark med ett tillhörande
promenadstråk.
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 11 augusti 2021 bland annat att
planprogramet över Kyrkbyns framtida utveckling ger en bra övergripande
struktur för exempelvis bebyggelse, mötesplatser, vägar samt grönytor och
kommer fungera väl som ett underlag för framtida beslut och detaljplanering
kring Kyrkbyn. Förvaltningen är positiva till planprogrammet och tycker att det
är särskilt positivt att Kyrkbyn utformas med olika upplåtelseformer och
lägenhetsstorlekar vilket skapar möjligheter för människor med olika
livssituation, intressen och bakgrund att vistas och bo i området samtidigt som
det även blir möjligt att leva i området under flera stadier i livet. Området görs
därmed ”tillgängligt” för många av kommunens medborgare och övriga.
Kommunen behöver fler invånare och Kyrkbyn kan vara ett oerhört attraktivt
område för inflyttning till kommunen. Tillgängligheten är också viktig att
säkerställa för alla. Det är viktigt att området har en fysik tillgänglighet i alla
delar och att till exempel material väljs som garanterar tillgänglighet för årsrika
och funktionsnedsatta. Bebyggelsen bör också ha god tillgänglighet som medger
kvarboende för äldre.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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Forts SN § 58
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2021 § 155.
Socialnämnden beslutar
att som sitt yttrande över planprogram för Kyrkbyn överlämna förvaltningens
skrivelse den 11 augusti 2021 till kommunstyrelsen.

________________
Exp till: Kommunstyrelsen
Socialchef
Biträdande socialchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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SN § 59
Tillsättande av dataskyddsombud för socialnämnden t o m den 30 juni 2022
Dnr 260/21
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. Socialnämnden är
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens
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.
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 %.
Nämnden beslutade den 26 augusti 2020 § 66 att utse xx från Xeeda för
uppdraget t o m den 30 juni 2021.
Xeeda AB kommer fortsatt att bistå Hallstahammars kommun med konsultstöd
och föreslår nu att xx utses till dataskyddsombud f rån och med 1 september
2021 till och med den 30 juni 2022.
I uppdraget som dataskyddsombud rapporterar han direkt till kommunledningsgruppen i Hallstahammars kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2021 § 157.
Socialnämnden beslutar
att från och med 1 september 2021 till och med den 30 juni 2022 utse xx, 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: Integritetsskyddsmyndigheten
Socialchef
Biträdande socialchef
Controller
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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SN § 60
Underskriftsbemyndigande för socialnämnden fr o m 26 augusti 2021
Dnr 14/21
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.
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till
nytt underskriftbemyndigande för socialnämnden tagits fram.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 augusti 2021 § 158.
Socialnämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 25 mars 2021 § 21 och med verkan
fr om den 26 augusti 2021 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
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SN § 61
Verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren för år 2022

Dnr 131/21

Brottsofferjouren (BOJ) har i skrivelse inkommen den 4 maj 2021 ansökt om
kommunalt bidrag, 98 400 kronor för sin verksamhet för 2022. För 2021
beviljade socialnämnden ett bidrag till brottsofferjouren på 98 076 kronor.
Socialförvaltningen anför i skrivelse bland annat att de anser att
Brottsofferjourens verksamhet är både efterfrågad och uppskattad av
kommuninnevånarna i Hallstahammar. Förvaltningen anser att
verksamhetsbidraget bör beviljas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 maj 2021 § 97.
Socialnämnden beslutar
att bevilja ansökan om kommunalt bidrag till Brottsofferjouren för år 2022 om
98 400 kronor, samt
att kostnaden finansieras inom befintlig budget.
_______
Exp till: Brottsofferjouren
Socialchef
Biträdande socialchef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
-

allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-08-26
delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-08-26
arbetsutskottets protokoll daterad 2021-06-22, 2021-07-13, 2021-07-28, 202108-03, 2021-08-17

Anmälningarna föranleder inget beslut.
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