SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
Plats och tid

2022-01-27

Sida

1

KF-salen, Kommunhuset, kl. 13.15 – 16.00
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Ingvor Regnemer (S) ordförande
Anders Johannesson (C)
Rolf Korsbäck (S)
Christina Aspenryd (S)
Birgitta Westman (S)
Sari Svanström (C)
Håkan Freijd (M)
Alicia Stenfors (M)
Jenny Hödefors (S)
Örjan Andersson (S)
Elisabeth Moser (SD)

Övriga deltagande

Ersättare: Marianne Avelin (C), Barbara Kabacinski Hallström (L), Claes
Gustavsson (SD) sekreterare Carina Iwemyr, socialchef Anna Sundin, övriga se
§ 2.

Närvarorätt

Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.
Sari Svanström (C)
Kommunhuset den 1 februari 2022 klockan 13.00
Paragrafer 1 - 7
………………………………………………………………………
Carina Iwemyr

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

2022-01-27

Anslaget uppsättes

2022-02-01

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

§§ 1 - 7
Anslaget nedtages

……………………………………………………….
Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande

2022-02-23
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SN § 1
Information från förvaltningarna

Justerandes signatur

-

Områdeschef IFO Malin Rådberg informerar om läget om placerade barn,
barnföljare och familjehem

•

Områdescheferna Malin Rådberg (IFO), Monika Selin (särskilt boende),
Annelie Todor (LSS), områdeschef Hanna Wannberg (arbete/utbildning)
och Monica Lehtonen (stöd i eget boende) informerar om sina verksamheter

Utdragsbestyrkande
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SN § 2
Föredragning/besvarande av frågor
§ 1 - Områdeschef IFO Malin Rådberg, äldreomsorgschef Monica Selin, socialchef Anna Sundin, områdeschef LSS Annelie Todor, områdeschef särskilt
boende Monica Lehtonen, områdeschef arbete/utbildning Hanna Wannberg
§ 3 – Områdeschef Monika Selin
§ 5-6 – Socialchef Anna Sundin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 3
Riktlinje avseende rätten till parboende för äldre – för antagande
Dnr 8/22
Socialförvaltningen har upprättat förslag på riktlinje avseende rätten till parboende för äldre. I tjänsteskrivesle den 12 januari 2022 anför socialförvaltningen
bland annat att det i 4 kap 1 b § socialtjänstlagen (2001:453), SoL (nuvarande 4
kap 1 c §) finns bestämmelsen om rätten till parboende. Bestämmelsen innebär
att äldre makar och sambor som varaktigt sammanbott tillsammans, under vissa
förutsättningar, har rätt att fortsätta bo tillsammans även när endast den ene har
behov av särskilt boende för äldre.
Av förarbetena till bestämmelsen framgår följande: Bakgrunden till ställningstagandet är att många äldre par har levt ett helt liv tillsammans, delat allt och har
tänkt göra det till livets slut. När den ena parten behöver flytta till ett särskilt
boende för att få sina omsorgsbehov tillgodosedda förekommer det dock att par
splittras mot sin vilja de sista åren i livet. Det är enligt regeringens uppfattning
inte rimligt att mot parets vilja skilja dem åt på detta sätt. Det handlar om att
garantera livskvalitet och trygghet under den återstående tid som paret har tillsammans (prop. 2011:12:147 s. 13).
Parboende innebär att ett par sammanbor, antingen genom att båda parter har ett
eget biståndsbeslut eller att den ene parten har ett beslut och den andre är medboende. För att tydliggöra vad rätten till parboende innebär och för att rättssäkra
handläggningen och kvalitetssäkra insatsens utförande har förvaltningen arbetat
fram en riktlinje, Rätten att få bo tillsammans – riktlinje avseende rätten till parboende för äldre. Riktlinjen innefattar biståndsbedömning, verkställighet av
beslut samt ett tydliggörande kring det ansvar som åvilar enskild i det fall att
parboendet upphör och enskild saknar eget biståndsbeslut.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari 2022 § 13.
Socialnämnden beslutar
att anta riktlinjen ”Rätten att få bo tillsammans – riktlinje avseende rätten till
parboende för äldre” enligt en till ärendet hörande bilaga.

________________
Exp till: Områdeschef äldreomsorg
Förvaltningsjurist
Reglementspärmen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 4
Delegationsordning för socialnämnden fr o m den 1 februari 2022
Dnr 9/22
Socialnämnden beslutade den 15 december 2021 § 104 om ny delegationsordning för socialnämnden.
Det finns behov av förtydligande av delegationsordningen gällande beslut om
färdtjänst, punkten 12 samt punkter rörande lex Sarah och lex Maria. Vidare
finns ett behov av revideringar rörande avsnitt 9.2 Placeringsärenden barn och
ungdom (0-20 år) och avsnitt 9.3 LVU. Ändringarna föranleder ingen ändring i
sak utan utgör enbart språkliga justeringar. Avsnitt 10, LSS har omarbetats i sin
helhet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari 2022 § 14.
Socialnämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 15 december 2021 § 104 och fr o m den 1
februari 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
Förvaltningsjurist
Reglementspärm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 5
Handlingsprogram för räddningstjänst enligt Lag om skydd mot olyckor
(LSO) 3 kap 8 § - Mälardalens Räddningstjänst – för yttrande Dnr 4/22
Kommunstyrelsen har skickat Räddningstjänsten Mälardalens förslag på handlingsplan för räddningstjänst mot olyckor till bland annat socialnämnden för yttrande. Handlingsprogrammet ska innan fastställande samrådas med berörda
kommuner, myndigheter och organisationer. Handlingsprogram enligt Lagen om
skydd mot olyckor omfattar Räddningstjänsten Mälardalens (RTMD) medlemskommuner; Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och
Västerås. Dokumentet är ett gemensamt handlingsprogram för förebyggande
enligt LSO 3 kap 3§ och räddningstjänst enligt 3 kap 8§.
Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) innehåller de
skyldigheter och åtgärder som stat, kommun och enskilda ska vidta för skydd
mot olyckor. Lagen omfattar förebyggande verksamhet, räddningstjänst samt
efterföljande åtgärder.
Nationella mål i 1 kap. 1 och 3 §§ LSO anges de nationella målen och syftet med
den verksamhet som ska bedrivas enligt lagen. Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö
ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd
mot olyckor.
Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Enligt 3 kap. 3
och 8 §§ LSO ska kommunen anta handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. I programmen ska anges målen för kommunens
verksamhet samt de risker för olyckor som kan leda till räddningsinsatser.
Handlingsprogrammet inkluderar inte tex kommunens arbete med extraordinära
händelser eller civilt försvar och inte heller det brottsförebyggande arbetet.
Handlingsplan har definierat mål för perioden:



För den förebyggande verksamheten och
För räddningstjänsten

Mål för den förebyggande verksamheten
De nationella målen för förebyggande har brutits ner till följande lokala mål:
• Antalet olyckor ska årligen minska genom stöd och information till den
enskilde.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. SN § 5
Mål för räddningstjänst
De nationella målen för räddningstjänst har brutits ner till följande lokala mål:
• Konsekvenserna av en olycka ska minska genom effektivare och
snabbare insatser.
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 13 januari 2022 bland annat att bränder
i enskildas hem är förödande och orsakar mycket lidande. Genom god information och stöd till enskilda kan olyckor och bränder minimeras. Behovet av förebyggande verksamhet via räddningsförbundet i en kommun som Hallstahammar
ökar med en åldrande befolkning, något som denna handlingsplan också berört.
Bred samverkan är viktigt för genomslag i det förebyggande arbetet. Det förebyggande arbetet ska enligt LSO effektivt bidra till att förebygga bränder och
andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra
olyckor. Målformuleringen för det förebyggande arbetet bör om möjligt fånga
alla eller fler delar av detta syfte.
Denna handlingsplan berör brand och inte övriga olycksformer t ex trafikolyckor
som är vanligt förekommande. Målformuleringarna bör därför utformas så de
kan användas för alla olycksformer som är aktuella enligt LSO oberoende av
huvudmannaansvar. Alla som har ansvar enligt LSO skall samordna sitt arbete,
vilket är en förutsättning för att verksamheten skall kunna vara effektiv.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari 2022 § 15.
Socialnämnden beslutar
att som sitt yttrande över Mälardalens Räddningstjänsts handlingsprogram för
räddningstjänst enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 8 § överlämna
socialförvaltningens skrivelse den 13 januari 2022 till kommunstyrelsen.

________________
Exp till: Kommunstyrelsen
Biträdande socialchef
Socialchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 6
Krav på vaccinering mot Covid-19 vid nyanställning inom utpekade yrkesområden samt riktlinjer för omplacering av ovaccinerade medarbetare – för
yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 7/22
Jenny Landernäs (M) väcker vid kommunstyrelsen sammanträde den 6 december
2021 § 268 ärendet angående krav på att personer är vaccinerad mot Covid 19
vid nyanställningar till utpekade yrkesområde, samt att riktlinjer tas fram för att
omplacera ovaccinerade medarbetare som arbetar i kontaktyrken, exempelvis
inom äldreomsorgen, omsorgen och hemtjänst. Kommunstyrelsen har skickat
ärendet på remiss till bland annat socialnämnden.
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 13 januari 2022 bland annat att de är
positiva till möjligheten att ställa krav på vaccination vid nyanställning, vilket
flera andra svenska kommuner redan gör. Det är viktigt att kommunen gör det
som är möjligt för att minska risken för smittspridning till våra årsrika och sköra.
Förvaltningen ser vidare också positivt på åtgärder som minskar riskerna till
smittspridning men som samtidigt kan ske utifrån gällande lagstiftning. Patientsäkerheten ska värnas och kan vi säkerställa att alla som erhåller anställning i alla
former inom vården och omsorgen är vaccinerade är mycket vunnet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari 2022 § 16.
Socialnämnden beslutar
att som sitt yttrande över ärendet gällande ”Krav på vaccinering mot Covid-19
vid nyanställning inom utpekade yrkesområden samt riktlinjer för omplacering
av ovaccinerade medarbetare” överlämna förvaltningens skrivelse den 13 januari
2022.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Biträdande socialchef
Socialchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 7
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
-

allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-01-27
delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-01-27
synpunkter enligt anmälningsbilaga daterad 2022-01-27
arbetsutskottets protokoll daterad 2022-01-18

Anmälningarna föranleder inget beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

