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Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 08.15-10.45 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande  
 Ingvor Regnemer (S)  
 Karin Enedahl (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Lars Jonsson (S)   
 Charlott Ristikartano (MP)  
 Christer Hansson (V)   
 Isabella Piva Hultström (M)   
 Sari Svanström (C)  
 Tommy Emterby (KD)   
 Birgitta Westman (S)  
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Niklas Norling (S), Anna-Karin Folkesson (S), Harriet Berggren (S), 

Elisabeth Erngren (V), Hans Strandlund (M) och Barbara Kabacinski Hallström 
(L), samt sekreterare Julia Wilén, socialchef Lillemor Quist, kvinnofrids-
samordnare Sofie Silfverbrand § 1, områdeschef Marie Lindblom § 1, 
områdeschef Hanna Wannberg § 1, övriga deltagare se § 2. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Isabella Piva Hultström (M) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 31 januari 2017 klockan 13.00 
 Underskrifter  Paragrafer 1-18 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Julia Wilén 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Mariette Sjölund (S)   
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Isabella Piva Hultström (M) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 1-18 
  
Sammanträdesdatum 2017-01-26 
  
Anslaget uppsättes 2017-01-31 Anslaget nedtages 2017-02-22 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Julia Wilén  

 Utdragsbestyrkande 
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SN § 1 
 
Information från förvaltningen     Dnr 32/17 
 

- Kvinnofridsamordnare Sofie Silfverbrand informerar om hur 
förvaltningen jobbar för att förhindra tvångsäktenskap. 
 

- Områdeschef Hanna Wannberg informerar om en ny förordning inom 
vuxenutbildningen som trädde i kraft den 1 januari 2017. Förordningen 
innebär bland annat att man måste ingå i regionssamarbeten för att kunna 
söka statsbidrag. 

 
- Socialchef Lillemor Quist informerar bland annat om SKL 

överenskommelse om Vision E-hälsa 2025 och trygg och effektiv 
utskrivning från slutenvård.  

 
- Biträdande socialchef Jari Heikkinen informerar om bokslut 2016. 

 
- Områdeschef Marie Lindblom informerar om förändringar av 

försäkringskassans arbete inom LSS. 
 

- Områdeschef Anna Sundin informerar om situationen på boenden för 
ensamkommande. 

 
- Alkoholhandläggare Åsa Nilsson informerar om tillsynsrapport 2016. 

 
- Ordförande Mariette Sjölund (S) berättar om att majoriteten gett 

förvaltningen i uppdrag att göra en kostnadsberäkning på ombyggnad av 
Ädelstenen, samt titta på hur man få till en gemensamhetslokal i Kolbäck. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 2 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut 
 
Föredragning och besvarande av frågor hålls under punkterna: 
 
§§ 1, 3 –  Alkoholhandläggare Åsa Nilsson 
§ 4 – MAS Birgitta Lithén-Sjöström 
§§ 1, 5-7 – Områdeschef Anna Sundin 
§§ 11-16 – Biträdande socialchef Jari Heikkinen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 3  
 
Ny delegationsordning för socialnämnden – revidering januari 2017    
Dnr 16/17 
 
Socialnämnden fastställde den 10 december 2015 § 119 ny delegationsordning 
för socialnämnden. 
 
Det har framkommit att delegationsordningen behöver ändras avseende de 
punkter som berör alkohol- samt tobakslagen. Genom att förtydliga punkterna 
underlättas alkoholhandläggarens arbete och det blir även mer tydligt gentemot 
kunden. Punkter gällande tobakslagen har tidigare saknas.  
  
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2017 § 18. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att med upphävande av sitt beslut den 10 december 2015 § 119 fastställa ny dele-
gationsordning för socialnämnden i enlighet med 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:  Reglementspärmen 
  Samtliga berörda 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 4 
 
Anmälan enligt Lex Maria gällande händelse som inträffat på äldreboende   
Dnr 17/17 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretesslagen. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 5 
 
Ansökan hos tingsrätten om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 § 
föräldrabalken (FB) 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretesslagen. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 6 
 
Ansökan hos tingsrätten om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 § 
föräldrabalken (FB) 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretesslagen. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 7 
 
Ansökan hos tingsrätten om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 § 
föräldrabalken (FB) 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess lagen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 8 
 
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 4 år 2016 Dnr 
90/16   
 
Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS 
skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldig-
heten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på 
nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.  Rapportering ska ske en gång i 
kvartalet dels till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revi-
sorer, dels till kommunfullmäktige.  
 
Områdeschef för LSS/Bemanning har den 22 december 2016 sammanställt en 
redovisning för kvartal 4 år 2016. Rapporten visar att det vid denna tidpunkt inte 
fanns några gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2017 § 25. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera redovisningen av ej verkställda beslut enligt 9 § lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 4 år 2016 som en anmälan, 
samt  
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
_______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
  Revisorerna 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 9 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-
omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag 
(2001:453) kvartal 4 år 2016   Dnr 91/16 
 
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 
socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när social-
nämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom individ- 
och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapportering ska 
ske en gång i kvartalet dels till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och 
kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige.  
 
Enhetschef inom äldreomsorgen har den 2 januari 2017 sammanställt en redovis-
ning av kvartal 4 år 2016. Rapporten visar att det fanns 8 gynnande beslut enligt 
4 kap 1 § SoL som ej verkställts.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 17 januari 2017 § 26. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera redovisningen av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § soci-
altjänstlag (2001:453), kvartal 4 år 2016 som en anmälan, samt  
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
_______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
  Revisorerna 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 10 
 
Insatser för att förhindra tvångsäktenskap    Dnr 118/16 
 
Isabella Piva Hultström (M) väckte vid sammanträdet den 26 maj 2016 § 59 
ärende gällande insatser för att förhindra tvångsäktenskap enligt följande: ”2011 
fick länsstyrelsen i Östergötland i uppdrag av den dåvarande regeringen att 
genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga (13-25 år) blir gifta 
mot sin vilja i eller utanför Sverige. Arbetet gick ut på att sprida information, 
genomföra utbildningsinsatser för barn och unga samt vara ett sammankallande 
nätverk för berörd personal inom berörda verksamheter över landet. Uppdraget 
förlängdes i april 2014 med mål att intensifiera uppdraget och ytterligare 
förebygga problematiken med bortgifte av unga flickor och pojkar. Uppdraget 
grundande sig i propositionen "stärkt skydd mot tvångsäktenskap och 
barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor" 
(prop. 2013/14:208). Det långa arbetet resulterade i den lag som infördes mot 
barnäktenskap i juli 2014. Nu stundar sommaren och många unga barn- och ung-
domar, mest flickor men även pojkar bävar inför sommarens lov. I stället för att 
tänka på sol, bad och glass tvingas dessa barn istället oroa sig för att mot sin vilja 
gifta sig med någon de inte själva valt. Länsstyrelsen Östergötland tillsammans 
med landets övriga länsstyrelser ökar nu åter medvetenheten inför stundande 
sommarlov. På sidan hedersförtryck.se kan man läsa om kampanjen samt den 
problematik som finns och att mörkertalet är stort. Länsstyrelsen Västmanland 
uppskattar att det i länet finns ett tiotal barn som potentiellt riskerar bortgifte 
inför sommaren. Men mörkertalet är som sagt stort. Kommunen och 
socialnämnden har ett ansvar vad gäller barn- och ungdomars hälsa och det är av 
största vikt att vi förebygger ovanstående i god tid. Med anledning av detta vill 
vi se  
 
att de planerade förebyggande insatserna mot att unga flickor och pojkar som 
riskerar att mot sin vilja bli utförda ur landet och bortgifta ökar 
att insatserna planeras och sker i samarbete med BUN och KFN med utgångs-
punkt i länsstyrelsens Östergötlands uppdrag 
att socialnämnden tydligt tar ställning mot alla former av tvångsäktenskap gäl-
lande barn och unga 
 
att en ansvarig person med förslag kvinnofridsamordnare utses för att ansvara för 
koordineringen av arbetet mot bortgifte av barn och unga inom kommunen samt 
med övriga berörda myndigheter som ex länsstyrelsen 
 
Alla barn och unga har rätt till ett sommarlov med glädje och lycka, ingen skall 
tvingas genomföra saker mot sin vilja.  För ett sommarlov för alla.” 
 
Socialnämnden beslutade den 26 maj 2016 § 59 att ärendet skulle behandlas vid 
ett senare tillfälle. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

https://epost.hallstahammar.se/owa/redir.aspx?C=gTlRLkQbmkW_cuPxlZ2g8a3hKnAXidMIW8cdmTruj6s9s27l7I0hL-Gt9dAk8rdav-lASrpj9s8.&URL=http%3a%2f%2fxn--hedersfrtryck-omb.se%2f
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Forts SN § 10 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Mariette Sjölund (S) yrkar på att ärendet ska anses besvarat med hänvisning till 
den information angående tvångsäktenskap som lämnas under § 1. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ärendet ska anses besvarat med hänvisning till vad som informerades om 
under sammanträdet § 1. 
 
_______ 
Exp till:  Isabella Piva Hultström 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 11 
 
Internkontrollplan för socialnämnden 2017  Dnr 14/17 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009 § 141 bl a att anta 
Hallstahammars kommuns reglemente för intern kontroll och uppmana nämn-
derna att fr o m 2010 årligen upprätta internkontrollplan. 
 
Syfte med reglementet för intern kontroll är att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll d v s de ska med rimlig 
grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 
 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig, finansiell rapportering och information om verksamheterna 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m.  

 
Förvaltningschefen har upprättat förslag till internkontroll för socialnämnden 
2017. I tjänsteskrivelse den 10 januari 2017 anförs bland annat att ett förslag till 
internkontroll för socialnämnden 2017 är framtaget. Alla granskningsområden 
har en risk- och väsentlighetspoäng som visar på sannolikheten och risken kring 
ett specifikt tillsynsområde. De kommunövergripande internkontrollobjekten för 
2017 har efter arbetsutskottets sammanträde adderas till internkontrollplanen för 
socialtjänsten. 
 
Kommunövergripande internkontrollobjekt 2017: 

• Uppföljning av avtalstroheten 
• Uppföljning av förekomst av betalningspåminnelser 
• Avslutad i IT-system efter avslutad anställning 
• Rutiner för brandskydd 
• Tillgänglighet telefoni 
• Tillgänglighet e-post 

 
Nämndspecifika kontrollobjekt Socialnämnden 2017: 

• Hantering av brukarnas egna medel 
• Genomförandeplaner 
• Hot och våld 
• Eftersökningar av medel från Migrationsverket 
• Upprättande av orosanmälan  
• Uppföljning av privata utförare 

 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 17 januari 2017 § 27.  
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 11 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta internkontrollplan för socialnämnden 2017 i enlighet med en till ärendet 
tillhörande bilaga. 
 
_______ 
Exp till:        Socialchefen 
  Områdeschefer SN 
   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 12 
 
Uppföljning av internkontrollplan för socialnämnden 2016   Dnr 9/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009 § 141 bl a att anta 
Hallstahammars kommuns reglemente för intern kontroll och uppmana nämn-
derna att fr o m 2010 årligen upprätta internkontrollplan. 
 
Syfte med reglementet för intern kontroll är att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll d v s de ska med rimlig 
grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 
 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig, finansiell rapportering och information om verksamheterna 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m.  

 
Socialnämnden beslutade den 25 februari 2016 § 17 att anta internkontrollplan 
för socialnämnden för år 2016.  
 
Förvaltningen redogör i skrivelse den 10 januari 2017 för de vidtagna åtgärderna. 
Skrivelsen behandlar bland annat inrapportering i PS Självservice, avtalstrohet, 
ersättningar från Migrationsverket, avslut efter avslutade anställning, 
genomförandeplaner, försörjningsstöd och tillgänglighet telefoni och epost. 
   
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2017 § 28. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera förvaltningens redogörelser avseende uppföljning av socialnämndens 
internkontrollplan 2016 som en anmälan. 
 
_______ 
Exp till:  Socialchefen 
  Områdeschefer SN 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 13 
 
Detaljplan för Knektbacken II - för yttrande    Dnr 8/17 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Knektbacken II till 
bland annat socialnämnden för samråd. Planförslaget omfattar fastigheterna ***. 
 
Det råder bostadsbrist i kommunen och behovet av nya lägenheter av olika typ är 
stort. Knektbacken är strategiskt placerat i direkt anslutning till Hallstahammars 
järnvägsstation väster och i nära anslutning till centrum i öster. Området är 
utpekat som exploateringsområde för flerbostadshus med befintlig detaljplan i 
gällande översiktsplan. Kommunen förvärvade nyligen fastigheten Knektbacken 
3 och vill skapa en ny plan för området innan det exploateras. Detaljplanens syfte 
är att skapa ett attraktivt bostadsområde med flerbostadshus i varierande höjd. 
Detaljplanen ska möjliggöra ett nytt stråk för fotgängare och cyklister mellan 
centrum och järnvägsstationen och på så sätt knyta ihop platserna. Detaljplanen 
ska även möjliggöra ett nytt resecentrum vid järnvägen genom att reservera mark 
till ändamålet. 
 
Planen är ute på samråd under tiden 4 januari till 13 februari 2017. 
 
Socialförvaltningen har den 10 januari 2017 meddelat att de inte har något att 
erinra mot planförslaget som avser ny detaljplan för Knektbacken II.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2017 § 29. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uttala att socialnämnden inte har något att erinra mot planförslag som avser ny 
detaljplan för Knektbacken II. 
 
_______ 
Exp till:        Kommunstyrelsen  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 14  
 
Plan för uppföljning av privata utförare    Dnr 18/17 
 
Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt 
verksamhetsområde ansvar för att se till att verksamheterna bedrivs enligt lagar, 
föreskrifter, mål och riktlinjer. Vidare att den interna kontrollen är tillräcklig och 
att verksamheten drivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detta gäller oavsett 
om verksamheten utförs i egen regi eller utförs av privata utförare. I ansvaret 
ingår att följa upp och kontrollera verksamheten. Kommunstyrelsen har även ett 
särskilt ansvar för att leda, samordna och ha uppsikt över verksamheten i 
nämnder och kommunal företag. Uppsikten omfattar även verksamhet som 
lämnats över till privata utförare. Kommunfullmäktige fattade den 24 oktober 
2016 § 157 beslut om Program för mål och uppföljning av privata utförare. 
 
Varje nämnd ska ta fram en ”uppföljningsplan” där det framgår när och på vilket 
sätt avtal och verksamheter ska följas upp och utvärderas. Denna 
uppföljningsplan ska redovisas till kommunfullmäktige en gång per 
mandatperiod, före årsskiftet året efter riksdagsval hållits.  
 
Förslag till program har upprättats. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2017 § 30. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta plan 2017-2019 för uppföljning av privata utförare i enlighet med en till 
ärendet hörande bilaga. 
 
 
_______ 
Exp till:        Socialchef  
  Reglementspärmen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 15 
 
Satsning för ökad kontinuitet, kvalitet och ekonomi inom hälso- och 
sjukvården    Dnr 19/17 
 
Tillgången till kompetens inom vården och omsorgen i den kommunala 
verksamheten utgör en kritisk fråga som måste adresseras för att säkra kvaliteten 
i omvårdnaden.  Detta är särskilt viktigt att organisationen har tillgång till rätt 
kompetens för att det inte ska bli ett kompetensgap, speciellt med tanke på 
generationsväxlingen som sker och kommer att fortsätta under ganska lång tid. 
 
Fler och fler yrken blir konkurrensutsatta och Hallstahammars kommun måste 
vara med i denna utveckling för att kunna konkurrera om sjuksköterskorna på 
arbetsmarknaden. Många kommuner satsar både genom stora lönesatsningar men 
också genom att erbjuda AST, akademisk specialisttjänstgöring för 
sjuksköterskor, intern kompetensutveckling och anpassade tjänster mm. 
Förslaget nedan innehåller flera av dessa delar.  
 
Alternativkostnaden dvs. kostnaden för att satsa på denna typ av insatser; höja 
lönerna, kompetensutveckling men också insatser för att öka teknikstödet i 
arbetet är alltid lägre än priset för att köpa in sjuksköterskor via 
bemanningsföretag. Dessutom förbättras vårdkvaliteten avsevärt om kommunen 
själva har sjuksköterskorna anställda. Totalt finns 20 stycken tjänster som 
sjuksköterska i socialförvaltningen. 
 
Den föreslagna satsningen för ökad kontinuitet, kvalitet och ekonomi innehåller 
flera delar, däribland: 

− lönesatsning plus lojalitetsbonus, 
− harmonisering av sjuksköterskelönerna mot andra kommuner och 

införandet av en lojalitetsbonus över tre år,  
− genomförande av ett intern utvecklingsprogram, 
− anpassning av nattjänsterna för att öka attraktiviteten (med vissa 

förbehåll),  
− öka mobiliteten genom teknikstöd samt  
− att arbeta för att möjliggöra AST (med vissa förbehåll). 

 
Uppskattad kostnad 1, 0 miljoner kronor (exkl. AST). Alternativkostnaden dvs 
för köp av sjuksköterskor 2016 uppgår till runt 3,5 miljoner, därtill kommer 
kontinuitetsbrister etc. 
 
Satsningen behandlades och godkändes vid personalutskottets möte i december 
2016.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2017 § 31. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts SN § 15 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna satsningen för ökad kontinuitet, kvalitet och ekonomi inom hälso- 
och sjukvården enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att satsningen om 1 miljoner kronor finansieras inom befintlig budgetram. 
 
_______ 
Exp till:        Socialchef 
    
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 16  
 
Ansökan om medlemskap i Världshälsoorganisationsens (WHO) nätverk för 
äldrevänliga städer    Dnr 197/16 
 
Förvaltningen anför i skrivelse den 9 november 2016 bl.a. att utifrån ett inter-
nationellt arbete presenterade Världshälsoorganisationens (WHO) regelverket för 
att främja lokalt utvecklingsarbete med syftet att skapa äldrevänliga städer. WHO 
har bildat ett internationellt nätverk för städer som sluter upp bakom det äldre-
vänliga programmet. Nätverket samlar idag 287 städer från 33 länder och sägs 
därigenom täcka 113 miljoner medborgare. I Norden finns Norge och Finland 
representerade, via Oslo respektive Tammerfors. I Sverige är i dagsläget endast 
Uppsala och Göteborg med i nätverket. 
 
WHO fokuserar på åtta områden för att stödja utveckling av äldrevänliga städer: 
 

1. tillgänglighet till byggnader och miljöer,  
2. transporter,  
3. boende,  
4. gemenskap och fritidsverksamhet,  
5. social inkludering (åldersdiskriminering),  
6. medborgerligt deltagande och inflytande,  
7. information och kommunikation samt  
8. vård, omsorg och service.  

 
Medverkan i WHO:s nätverk möjliggör vidare erfarenhetsutbyte med städer över 
hela världen. Hallstahammar kan dela med sig av de många initiativ på äldreom-
rådet där kommunen varit mycket framgångsrik, till exempel vad gäller fallpre-
vention, till exempel antihalkkampanjer/halkfria vägar, uppsökande verksamhet, 
äldreombud, avgiftsfri kollektivtrafik, träffpunktsverksamheter, avgiftsfria äldre-
gym både utomhus och inomhus, Hälsans stig, tillgänglighetsarbetet i allmän-
nyttan, väntjänst och seniormässor.  
 
Hallstahammar skulle bli synlig för sitt arbete inom äldreomsorgen i ett inter-
nationellt sammanhang och med medlemskapet även föregångare i Sverige i ar-
betet kring att åstadkomma äldrevänliga städer.  Medlemskapet innebär en unik 
chans för Hallstahammar att bli en av de första kommunerna i landet som place-
rar Sverige på WHO:s karta över länder med engagemang för äldrevänliga kom-
muner/städer.  
 
Vidare föreslås att kostnaderna för deltagande ska täckas inom socialnämndens 
budget. För medlemskap i WHO:s globala nätverk utgår inga avgifter, dock föl-
jer en förpliktelse att genomföra ett fortsatt och flerårigt utvecklingsarbete utifrån 
ramverket.  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts. SN § 16 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 november 2016 § 501. 
 
Tommy Emterby (KD) yrkar på att ansökan ska avslås. Sedan 
propositionsordningen godkänns beslutar nämnden med bifall till arbetsutskottets 
förslag och med avslag till Tommy Emterbys (KD) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att uppdra till socialnämnden att ansöka om medlemskap i Världshälsoorgani-
sationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer och att kostnaderna för delta-
gande ska rymmas inom socialnämndens budget. 
 
Mot beslutet reserverar sig Tommy Emterby (KD), Isabella Piva Hultström (M) 
och Sari Svanström (C) skriftligt enligt bilaga. 
 
_______ 
Exp till:        Kommunstyrelsen  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 17 
 
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut  
 
Följande anmälningar noteras: 
  
− Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-01-26. 
− Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-01-26. 
− Synpunkter enligt anmälningsbilaga daterad 2017-01-26. 
− Arbetsutskottets protokoll daterad 2017-01-17. 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SN § 18 
 
Skriftliga rutiner vid skyddad identitet    Dnr 42/17  
 
Isabella Piva Hultström väcker vid sittande sammanträde ärende kring skriftliga 
rutiner vid skyddad identitet enligt följande: ”I Hallstahammar är kvinnor trygga! 
Det är 2017 och i de offentliga rummen är jämlikhet mellan män och kvinnor 
något som beaktas högt. Trots det så är våld mot kvinnor och hotet mot 
kvinnofrid större än någonsin. 
Det är en bekymrande utveckling och något som inte bara drabbar individen på 
ett negativt sätt utan bidrar till en negativ utveckling i hela vårt samhälle.  
 
Att kvinnor får rätt skydd om/när de så behöver bör vara av högsta prioritet för 
kommuner runt om i landet. Att många kvinnor idag blir utsatta för hot, våld och 
kränkningar är något som vi under den senaste tiden fått tagit del av i media och 
något som vi alla berörs av. Rätten till trygghet och säkerhet hos utsatta kvinnor 
är något vi aldrig får rucka på och kommunen har ett stort ansvar här. 
 
Nyhetsbyrå Siren har sammanställt uppgifter från Öppna Jämförelser - Våld i 
nära relationer som tas fram av socialstyrelsen och SKL. 
 
Sammanställningen visar att Hallstahammar är en av fem kommuner i länet som 
saknar aktuella och skriftliga rutiner för att inte en person med skyddad identitet 
skall röjas av misstag. 
Detta är inte ok och något som vi omedelbart måste åtgärda - innan det är 
försent. 
 
Såldes yrkar jag - 
Att nämnden å det snaraste ger berörd förvaltning i uppgift att ta fram och 
säkerställa väl beprövade skriftliga rutiner för ovanstående. 
 
För Nya Moderaterna Hallstahammar 
Isabella Piva Hultström” 
 
Mariette Sjölund (S) yrkar på att ärendet inte avgörs på sammanträdet utan 
kommer att behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ärendet behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
_______ 
Exp till:        Socialchef  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 


	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
	Sida
	Sammanträdesdatum
	ANSLAG/BEVIS

