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Beslutande

Mariette Sjölund (S), ordförande
Ingvor Regnemer (S)
Karin Enedahl (S)
Lennart Ahlström (S)
Harriet Berggren (S)
Charlott Ristikartano (MP)
Charlotte Steiner (V)
Isabella Piva (M)
Sari Svanström (C)
Tommy Emterby (KD)
Gary Slater (SD) ej § 13
Birgitta Westman (S) § 13

Övriga deltagande

Ersättare: Birgitta Westman (S) ej § 13, Niklas Norling (S), Elisabeth Erngren
(V), Barbara Kabacinski Hallström (L) och Maria Blomberg (L) samt sekreterare Patrik Skanser, socialchef Lillemor Quist, områdeschef Jari Heikkinen,
controller Ann-Sofie Eriksson §§ 13-16, alkoholhandläggare Åsa Nilsson §§
14-15 och områdeschef Marie Lindblom §§ 16-28.

Närvarorätt

Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.
Lennart Ahlström (S)
Kommunhuset den 29 februari 2016 klockan 13.00.
Paragrafer 13-28
………………………………………………………………………
Patrik Skanser

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

………………………………………………………………………………………………………
Mariette Sjölund (S)

Justerande

………………………………………………………………………………………………………
Lennart Ahlström (S)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-02-25

Anslaget uppsättes

2016-02-29

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….
Patrik Skanser

§§ 13-28
Anslaget nedtages
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SN § 13
Bidrag till fritidsstudier avseende utbildning inom förskolan Dnr 31/16
XXXX XXXX, anställd inom äldreomsorgens verksamhetsområde, har den 25
januari 2016 inkommit med ansökan om bidrag till fritidsstudier avseende utbildning som förskollärare. Ansökan avser perioden 18 januari 2016 till 30 juni
2020. Kostnaderna beräknas för att vara 1 500 kronor för kurslitteratur och 1 400
kronor/månad för tågresor.
Enhetschef inom äldreomsorgen anför i yttrande den 9 februari 2016 bland annat
följande: ”Den sökandes utbildning är inte fortbildning inom område äldreomsorg, där den sökande har en tillsvidareanställning. Därav avstyrkes ansökan
av undertecknad enligt paragraf 2 §.”
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2016 § 58.
Socialnämnden beslutar
att avslå XXXX XXXX ansökan om bidrag till fritidsstudier avseende utbildning
som förskollärare.

_______
Exp till:

Justerandes signatur

XXXX XXXX
Enhetschef Strandgården
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SN § 14
Information om tillsynsrapport avseende alkoholservering, folköl, tobaksförsäljning och rökfria skolgårdar år 2015 Dnr 32/16
Alkoholhandläggare Åsa Nilsson informerar om 2015 års tillsyn av alkoholservering, folköl, tobaksförsäljning och skolgårdar.
_______

Justerandes signatur
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SN § 15
Plan för tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen - för godkännande
Dnr 33/16
Alkoholhandläggaren har den 25 januari 2016 inkommit med en plan för tillsyn
enligt alkohol- och tobakslagen. Av planen framgår vilka tillsynsformer och
metoder som ligger som grund för tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen under
2016.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2016 § 59.
Socialnämnden beslutar
att godkänna plan för tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen 2016.

_______
Exp till:

Justerandes signatur
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SN § 16
Årsredovisning för socialnämnden 2015 inklusive redovisning av internkontroll 2015 samt mål och nyckeltalstabell 2015 Dnr 45/16
Av årsredovisningen för socialnämnden år 2015 framgår att socialförvaltningen
på socialnämndens uppdrag bedriver verksamhet för kommuninvånarna inom
områdena: äldreomsorg, LSS, individ- och familj inklusive vuxenutbildning samt
de gemensamma, övergripande åtagandena så som MAS/MAR och olika ITverksamhetssystem.
Socialnämnden har lagt stor möda på att arbeta med verksamhetsutveckling,
måluppfyllelse och att hålla budgetramen. Det senare har dock inte lyckats fullt
ut, vilket är icke önskvärt. Under året har de externa placeringarna kostat stora
summor, både vad gäller vuxna, barn och unga. Socialnämnden påverkas mycket
av det rådande läget i världen, vilket påverkar både kostnader för nyanlända som
har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och även vuxenutbildningen,
vilkas tjänster efterfrågas i större utsträckning, när arbetsmarknaden är svag för
dessa nyanlända.
Effekterna av dessa flyktingströmmar kommer påverka nämnden och verksamheterna flera år framöver. Prognoserna kring nyanlända för framtiden är osäker
och förändras kontinuerligt. Risken för att missbedöma volymerna är påtaglig
och kommer att vara en stor osäkerhetsfaktor att bevaka för kommande år. Socialnämndens verksamheter är i huvudsak mycket kostnadseffektiva i jämförelse
med andra kommuner och håller god kvalitet. Utmaningen att bli ännu mer
kostnadseffektiva när kostnadsläget är gott, när verksamheterna växer och nya
tillkommer är synnerligen stor.
Socialnämndens kostnader är 445 856 tkr, med en nettokostnad av 335 820 tkr.
Socialnämnden redovisar ett underskott på -10 967 tkr, vilket kan jämföras med
2014 års bokslut som gav ett underskott med -8 568 tkr. Område äldreomsorg
redovisar ett underskott på -4 431 tkr. Område LSS redovisar ett överskott på
888 tkr. Område IFO redovisar ett underskott på -7 900 tkr. Förvaltningsövergripande verksamhet redovisar ett överskott på sammanlagt 477 tkr.
Många aktiviteter har genomförts i de olika verksamheterna för att uppnå de politiskt uppsatta målen varav 80 % av målen har uppnåtts.
Socialnämnden hade den 31 december 2015 536 personer anställda, varav 488
kvinnor och 48 män. Kvinnornas medelålder är 47 år och männens 44 år. 73 %
arbetar heltid och 27 % arbetar deltid. (Vilket är en ökning, motsvarande siffror
för år 2014 var 66 % heltid och 34 % deltid) Av de kvinnliga arbetstagarna
arbetar 72 % heltid och 28 % arbetar deltid. Av de manliga arbetstagarna arbetar
88 % heltid och 12 % arbetar deltid.
Justerandes signatur
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Forts. SN § 16
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2016 § 73.
Isabella Piva (M) yrkar som tillägg till arbetsutskottets förslag att en översiktlig
handlingsplan för socialnämnden med fokus på obalans i budgeten upprättas.
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet tio minuter.
Sammanträdet återupptas.
Mariette Sjölund (S) yrkar som tillägg till arbetsutskottets förslag att information
utifrån det ekonomiska resultatet för socialnämnden presenteras för nämnden i
samband med tertialrapporterna.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall Mariette
Sjölunds (S) tilläggsyrkande och med avslag till Isabella Pivas (M) tilläggsyrkande.

Socialnämnden beslutar således
att godkänna socialnämndens årsredovisning för 2015, inklusive redovisning av
resultat av internkontroll 2015 samt mål och nyckeltalstabell 2015, och överlämna den till kommunstyrelsen, samt
att information utifrån det ekonomiska resultatet för socialnämnden presenteras för
nämnden i samband med tertialrapporterna.
Isabella Piva (M), Sari Svanström (C) och Tommy Emterby (KD) reserverar sig mot
beslutet.

_______
Exp till:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Controller SN
Socialchefen
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SN § 17
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 nämnderna
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
2016. Alla granskningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som visar på
sannolikheten och risken kring ett specifikt tillsynsområde. De
kommunövergripande interkontrollobjekten för 2016 finns även med bland
förslaget.
Kommunövergripande internkontrollobjekt 2016:
 Avslut efter anställning
 Brandsäkerhet
 Avtalstrohet
 Förekomsten av betalningspåminnelser
 Tillgänglighet telefoni
 Tillgänglighet epost
Nämndspecifika kontrollobjekt socialnämnden 2016:
 Inrapportering i PS Självservice
 Genomförandeplaner
 Hot och våld
 Hygien i köken
 Försörjningsstöd/annat ekonomiskt stöd inom IFO
 Eftersökningar av medel från Migrationsverket
 Upprättande av orosanmälan
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2016 § 74.

Justerandes signatur
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Forts. SN § 17
Socialnämnden beslutar
att anta internkontrollplan för socialnämnden 2016 i enlighet med en till ärendet
tillhörande bilaga.

_______
Exp till:

Justerandes signatur

Socialchefen
Områdeschefer SN
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SN § 18
Införande av eHemtjänst som del av hemtjänsten i Hallstahammars kommuns ordinarie verksamhet Dnr 44/16
Socialnämnden beslutade den 12 juni 2014 § 68 bland annat att inleda försöksverksamhet för eHemtjänst i Hallstahammars kommun.
Förvaltningen anför i skrivelse den 10 februari 2016 bland annat att
eHemtjänst har bedrivits i projektform i Hallstahammars kommun under perioden 31 januari 2015 till den 31 januari 2016 i form av två Nattfrid (kameror med
mörkerseende) och en Nära (videokommunikation). Syftet med Nattfrid var att:
1. minska på personalens fysiska tillsynsbesök hos brukarna för att minimera de störningar ett sådant besök innebär
2. förbättra medarbetarnas arbetsmiljö då det blir färre korta besök hos
många brukare
3. skapa en effektivare verksamhet med mindre transporttid. Utgångspunkten var att denna form av eHemtjänst inte skulle ersätta den ordinära
hemtjänsten utan ses som ett komplement för att optimera resurserna där
de behövs som mest.
Syftet med Nära, som är en form av videokommunikation liknande Skype, var att
skapa ett mervärde för brukaren att lättare kunna kommunicera med anhöriga
genom både ljud och bild.
Med hänsyn till den demografiska utveckling vi lever i och står inför med fler
äldre personer och färre personer i arbetsför ålder behöver vi se till de alternativ
som kan underlätta för våra medarbetare och optimera den verksamhet vi bedriver. Utifrån ett miljöperspektiv behöver vi också ta hänsyn till hur vi använder
oss av transporter i våra verksamheter och hur vi kan minimera dessa. Vi arbetar
också ständigt med att förbättra kvaliteten för våra brukare och för att möta deras
behov. Vid uppföljning och utvärdering av eHemtjänst kan vi dra slutsatsen att
både brukare och medarbetare är nöjda med Nattfrid och syftet som beskrivs inledningsvis uppfylls. Utifrån ett brukar-, medarbetar-, och verksamhetsperspektiv
föreslår därför socialförvaltningen att eHemtjänst ska implementeras som del av
hemtjänstens ordinarie verksamhet och därmed fortskrida och utökas i den takt
som efterfrågas av brukarna.
Under året 2015 har eHemtjänstprojektet bedrivits med projektmedel och ett äskande gjordes till budgetåret 2016, vilket togs bort av hänsyn till det totala ekonomiska läget i kommunen. Inför 2016 kan socialnämnden finansiera projektet i
nuvarande omfattning, men inte utöka detsamma, allt kopplat till finansieringen.
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Forts. SN § 18
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2016 § 75.
Socialnämnden beslutar
att från och med år 2016 införa eHemtjänst i samma omfattning som tidigare
som en del av hemtjänstens ordinarie verksamhet och att kostnaderna härför
ryms inom befintlig budgetram, samt
att utöka eHemtjänsten när socialnämndens budget så tillåter.

_______
Exp till:

Justerandes signatur

Områdeschef ÄO
Controller ÄO
Socialchefen
Kvalitetsstrateg
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SN § 19
Hjärt- och lungräddning inom Hallstahammar kommun Dnr 193/15
Isabella Piva (M) väckte vid sammanträdet den 21 oktober 2015 § 88 ärende
gällande hjärt- och lungräddning inom Hallstahammar kommun enligt följande:
”Varje år rapporteras det i Sverige om 5000 prehospitala hjärtstopp, endast 11%
överlever dessa hjärtstopp. Om HLR påbörjas tidigt och en hjärtstartare finns
tillgänglig kan antalet överlevare öka till 70%. Källa: Europeiska och svenska
HLR rådet. Att vår verksamma personal inom socialnämndens förvaltning kan
utföra hjärt och lungräddning är inte bara en livräddande åtgärd för våra brukare
och patienter utan även för personalen själva. Vem som helst kan drabbas av ett
akut hjärtstopp. De etiska riktlinjerna som svensk sjuksköterskeförening, svenska
läkarsällskapet tagit fram tillsammans med HLR-rådet är gedigna och väl genomarbetade. De beskriver tydligt vikten av ställningstagande till HLR i patientens journal där det tydligt skall framgå om hjärt och lungräddning skall utföras
eller ej. Detta skall ske i samråd med patient och anhöriga och respekteras högaktningsfullt. Detta skall tydligt framgå i dokumentationen och skall diskuteras
vid en SIP, en SIP som patienten har en rätt till. Om ställningstaganden ej är dokumenterat i journalen visar riktlinjerna på att HLR skall påbörjas. Att personalen som arbetar under socialnämndens förvaltning kan utföra livsuppehållande
åtgärder är inte bara en kvalitetssäkring för patient, anhöriga och personal utan
bidrar även till en känsla av kompetens och kunskap hos individen. Socialnämden bör ha som krav att all personal inom förvaltningarna skall kunna utföra
HLR, det skapar en trygghet och en tydlighet att i Hallstahammar kommun gör vi
saker ordentligt, vi har en trygg hälso- och sjukvård. Ingen personal önskar stå
ovetandes vid ett hjärtstopp, den känslan är inte önskvärd för någon. Att kunna
rädda liv eller åtminstone ha verktygen till det bör vara en självklarhet för socialnämden och dess anställda. Övning ger färdighet och denna färdighet är en förutsättning för att kunna rädda liv den dagen det är nödvändigt.
Således bör nämnden bifalla följande;
- att alla nyanställda inom kommunens äldreomsorg skall genomgå HLR innan
tjänstgöring påbörjas alt så snart som möjligt i början av tjänstgöringen.
- att all personal inom socialnämdens förvaltning skall genomgå HLR vart annat
år samt att de som ej har gått utbildningen skall göra detta så snart som möjligt.”
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 14 januari 2016 bland annat att:
”Socialförvaltningen ställer sig positiva till förslaget i skrivningen och vill gärna
införa HLR-utbildning för alla medarbetare. Dock finns en ekonomisk aspekt att
ta hänsyn till, 2016 kommer att vara ett besvärligt år för förvaltningen i ekonomiskt hänseende. I budget 2016 ligger redan sparkrav och förvaltningen har
många utmaningar att ta sig an. Socialförvaltningen har alltid som ambition att
Justerandes signatur
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Forts. SN § 19
vara i framkant när det gäller utveckling och att ge medarbetarna det bästa vad
gäller utbildning och trygghet i sin arbetssituation. Historiskt har äldreomsorgen
haft HLR-utbildning via primärvården, men detta har avslutats sedan några år
tillbaka. Att köpa in HLR-utbildning och sedan avsätta tiden för samtliga medarbetare att kunna delta i den upplevs idag som ett stort ekonomiskt bekymmer, då
behöver medel avsättas för att genomföra insatsen.
Vissa kommuner har egna HLR-utbildare som har sin anställning i kommunen
och genomför ett antal HLR-utbildningar i den egna kommunen varje år. Då får
man ett långsiktigt och hållbart upplägg för att hålla HLR-utbildningarna vid liv
och se till att alla medarbetare får den kontinuerligt.”
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2016 § 76.
Isabella Piva (M) yrkar dels att alla nyanställda inom kommunens äldreomsorg
skall genomgå hjärt- och lungräddningsutbildning innan tjänstgöring påbörjas
alternativt så snart som möjligt i början av tjänstgöringen, dels att all personal
inom socialnämndens förvaltning skall genomgå hjärt- och lungräddningsutbildning vart annat år samt att de som ej har gått utbildningen skall göra detta så
snart som möjligt.
Tommy Emterby (KD) instämmer i Isabella Pivas (M) yrkande.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till
arbetsutskottets förslag och med avslag till Isabella Pivas (M) yrkande.
Socialnämnden beslutar
att en långsiktig plan upprättas för att kunna erbjuda alla medarbetare hjärt- och
lungräddningsutbildning och tillse att alla nyanställda får utbildningen under introduktionstiden, varvid utbildning sker i den utsträckning ekonomin tillåter.
Isabella Piva (M) reserverar sig mot beslutet i enlighet med bilaga 1 § 19/2016.
Sari Svanström (C), Tommy Emterby (KD), Gary Slater (SD) reserverar sig mot
beslutet.

_______
Exp till:

Justerandes signatur

Isabella Piva
Socialchefen
Controller SN
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SN § 20
Hjärtstartare inom omsorgen i Hallstahammars kommun Dnr 194/15
Isabella Piva (M) väckte vid sammanträdet den 21 oktober 2015 § 89 ärende
gällande hjärtstartare inom omsorgen i Hallstahammars kommun enligt följande:
”Att en hjärtstartare finns på plats på våra äldreboenden är en förutsättning för att
hjärt- och lungräddning skall kunna optimeras. Upp mot 70% av personer som
får akuta hjärtstopp kan idag överleva i Sverige med hjälp av effektiv HLR tillsammans med en hjärtstartare. Att kommunen idag bygger ett äldreboende "Äppelparken" där inte en enda hjärtstartare finns med i planen är oroväckande och
något som snarast bör åtgärdas. Att kunna rädda liv eller åtminstone ha verktygen till det bör vara en självklarhet för socialnämden och dess anställda. Övning
ger färdighet och denna färdighet är en förutsättning för att kunna rädda liv den
dagen det är nödvändigt. En hjärtstartare kostar mellan 12 000:- till 17 000:- vilken är en liten kostnad i förhållande till kostnaden för byggandet av Äppelparken
som exempel.
Således bör nämnden bifalla följande - för möjligheten att rädda och bevara liv - att hjärtstartare skall finnas tillgängliga inom LSS, SOL samt HSL verksamheter inom befattningen "hjärtsäker" zon.
- att prioritera att en hjärtstartare skall finnas på det nybyggda äldreboendet ’Äppelparken’.”
Förvaltningen anför i skrivelse den 14 januari 2016 bland annat följande:
”Socialnämnden tycker att det är viktigt att vi är i framkant och räddar liv. Vi vill
också att våra medarbetare ska känna sig trygga och ha tillgång till de hjälpmedel
och verktyg som finns för detta. Att installera en hjärtstartare på varje av våra
enheter där vi har verksamhet riktat mot områdena LSS, SOL och HSL skulle i
dagsläget innebära att vi skulle investera i cirka 25 hjärtstartare till en kostnad av
300.000 - 400.000:- , vilket vår redan tidigare ansträngda ekonomi inte skulle
kunna bära. Vi har att förhålla oss till budgetramen och detta skulle inte gå att
genomföra utan att spränga budgetramen.”
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2016 § 77.
Isabella Piva (M) yrkar dels att hjärtstartare skall finnas tillgängliga inom LSS,
SOL samt HSL verksamheter inom befattningen "hjärtsäker" zon, dels att prioritera att en hjärtstartare skall finnas på det nybyggda äldreboendet Äppelparken.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till
arbetsutskottets förslag och med avslag till Isabella Pivas (M) yrkande.
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Forts. SN § 20
Socialnämnden beslutar
att avslå ärende gällande hjärtstartare inom omsorgen i Hallstahammars kommun
med hänvisning till att det inte ryms inom socialnämndens budget.
Isabella Piva (M) reserverar sig mot beslutet i enlighet med bilaga 1 § 20/2016.
Sari Svanström (C), Tommy Emterby (KD) och Gary Slater (SD) reserverar sig
mot beslutet.

_______
Exp till:

Justerandes signatur
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Socialchefen
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SN § 21
Motion av Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Stieg Andersson
(M), Håkan Freijd (M), Anders Randelius (M) och Bertil Bredin (M) angående införande av ett integrationsstipendie – för yttrande Dnr 206/15
Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Stieg Andersson, Håkan Freijd, Anders Randelius och Bertil Bredin, samtliga (M) anför i en motion den 22 oktober 2015
”Aldrig har vikten av god integration varit större än idag. Hela Europa befinner
sig i den största flyktingströmmen sedan andra världskriget och vi i Sverige och
Hallstahammar tar ett stort ansvar. Tyvärr så ser prognosen för fred i de krigshärjade länderna ut att vara långt borta vilket betyder att människor som behöver
fly kommer att göra det under lång tid framöver.
En god integration är vägen till ett stabilt samhälle och en stark välfärd. Människor som kommer hit måste få förutsättningar att starta ett nytt liv här. Barn behöver ha goda förutsättningar för skolan, vuxna för att kunna få ett jobb. I vår
kommun finns det många goda exempel på lyckad integration, människor som
trots motgångar lyckats inom både studier och yrkesliv. Det finns också många
organisationer och enskilda personer som gör stora insatser för att hjälpa andra
människor, utan egen vinning. Dessa personer, grupper, organisationer skall vi
lyfta fram. Belysa deras bedrifter och ytterligare motivera till att fortsätta arbeta
och utvecklas.
Vi står inför stora utmaningar men vi gör också väldigt mycket bra. Det är dags
att det goda, det positiva får lite extra utrymme. Genom att bygga broar och
skapa vägar för människor att mötas skapar vi också ett tryggt och stabilt samhälle.
Idag finns stipendium att söka för den/de som inom kultur och fritid eller inom
idrotten gjort något som bör belysas. Detta borde även tillämpas den/de som på
ett gott sätt framhävt den goda vägen till integration.
Därför föreslår Nya Moderaterna i Hallstahammar:
- att inrätta ett integrationsstipendie för den/de som på ett föredömligt sätt bidragit till en god integration.”
Kommunstyrelsen har översänt motionen till socialnämnden för yttrande.
Förvaltningen anför i skrivelse den 10 februari 2016 bland annat att: ”Idén med
ett integrationsstipendium eller liknande i Hallstahammars kommun torde vara
ett uppskattat inslag ibland annat i integrationsarbetet. Det finns vinster med att
lyfta positiva exempel för fortsatt utveckling och arbete kring integrationen.”
Det anförs även i skrivelsen att ett integrationsstipendium eller integrationspris
finns i ett flertal svenska kommuner. Vidare redogör förvaltningen för exempel
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om integrationsstipendium i Ludvika kommun, Kalix kommun, Alvesta kommun
och Linköpings kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2016 § 78.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att bifalla motion gällande inrättande av ett integrationsstipendie.

_______
Exp till:
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SN § 22
Motion av Anna Lundberg (L) om Laga-Mat-Garantin i Hallstahammars
kommun – för yttrande Dnr 101/15
Anna Lundberg (L) anför i en motion den 27 april 2015: ”Alla människor är
olika, också när vi blir äldre. Varje människa ska bli bemött utifrån den hon är,
och inte utifrån sitt födelseår. Att öka äldres självbestämmande och makt över
sin vardag är en central uppgift för Folkpartiets äldrepolitik.
Måltiden är det mest centrala i många äldres vardag. Att få känna doften av riktig
matlagning i det egna hemmet, att få höra ljudet av kastruller och förberedelser
inför måltiden, att få delta i de matlagningsmoment som man fortfarande klarar
av, ökar inte bara aptiten utan hela livskvalitén. God och näringsrik mat samt
trivsamma måltider är således en viktig kvalitetsfråga i äldreomsorgen.
I hemtjänsten måste det vara en självklarhet att alla som behöver hjälp med maten också ska kunna få den lagad hemma. Därför föreslår Folkpartiet idag en
laga-mat-garanti.
Sedan 1 januari i år gäller nya föreskrifter från Socialstyrelsen, som innebär att
vården och omsorgen är skyldiga att ha rutiner för att förebygga, upptäcka och
behandla undernäring. I vägledningen som hör till understryker Socialstyrelsen
att det är viktigt att få välja mat för att få tillräcklig aptit. Men att få välja mat är
inte bara ett medel. Framförallt är det en fråga om värdighet och livskvalitet. Ju
mindre ork som finns till andra aktiviteter, desto större betydelse får måltiderna
som dagens glädjeämne.
Äldre tycker, precis som alla andra, olika i fråga om maträtter. För en del är det
viktigt att få äta mat man känner igen. Andra vill gärna prova nya smaker. Att
kunna välja vad man ska äta till lunch eller middag är en självklarhet för de flesta
av oss. Det är det dock inte för de äldre som behöver hjälp av hemtjänsten för
sina måltider eller som bor i äldreboende i Hallstahammars kommun. Folkpartiet
anser att alla som får hemtjänst genom kommunens egen regi, bör erbjudas att få
mat lagad i det egna hemmet. Erfarenheter från andra kommuner och enskilda
hemtjänstföretag visar att det inte behöver innebära ökade kostnader, med klok
planering och genom utbildningsinsatser för personalen i näringslära och enklare
matlagning. De som hellre vill ha sin mat levererad bör få fler leverantörer, inklusive restauranger i närområdet, att välja på. På de kommunala vård- och omsorgsboendena bör det alltid finnas minst två rätter att välja mellan. Socialtjänstlagen är tydlig med att äldreomsorgen ska utgå från den enskildes önskemål. Det
är dags att vi lever upp till det i Hallstahammar.
Därför föreslår Folkpartiet
- att hemtjänsten ska erbjuda alla som beviljats bistånd med måltider ska erbjudas att få maten lagad i hemmet.
Justerandes signatur
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- att ett valfrihetssystem inrättas för matleveranser inom hemtjänsten
-att det ska finnas möjlighet att välja mellan olika rätter på kommunens vård- och
omsorgsboenden.
-att kommunen vid upphandling av måltidstjänster inom äldreomsorgen ska
lägga stor vikt vid att brukarna ges inflytande, delaktighet och flera alternativa
rätter att välja mellan.”
Kommunstyrelsen har översänt motionen till socialnämnden för yttrande.
Socialnämnden beslutade den 21 oktober 2015 § 100 att föreslå fullmäktige att
avslå motion med hänvisning till att det inte finns medel att genomföra den.
Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2015 § 165 att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Socialförvaltningen redogör i skrivelse den 7 oktober 2015 bl a om några erfarenheter från andra kommuner av att laga mat hemma hos de äldre i hemtjänsten
samt kostnader för Hallstahammar att införa matlagning i eget boende.
I separat skrivelse den 9 februari 2016 anför socialnämndens ordförande bland
annat att då situationen inom hemtjänsten är väldigt ansträngd finns det inte
utrymme att laga mat i hemmen hos de äldre. Vi har också en ansträngd ekonomi
som gör att vi inte kan utbilda personalen för uppgiften. Redan idag kan de äldre
köpa sin mat var de vill men får själv ombesörja för leveransen. Vi har för att
underlätta för de med bistånd gjort en upphandling av mat via Samhall. Vår
tanke är att när det nya äldreboendet står klart så kan matlådor tillagas där och
köras ut till de som har bistånd och önskar få matlådor. Vi har provat att erbjuda
flera rätter på kommunens vård- och omsorgsboende, en veckorätt och en rätt för
varje dag. De boende har dock inte valt veckorätten utan varit nöjd med den rätt
som erbjuds för dagen. Redan idag är kosten individuellt anpassad utifrån
allergier och personliga önskemål. De som t.ex. inte äter fisk får ett annat
alternativ. På våra särskilda boenden tillagar vi idag all mat själv och kommer
när vårt nya äldreboende står färdigt tillaga och levera mat även till de med
bistånd i ordinärt boende. Eftersom vi inte kommer upphandla måltidstjänster
inom äldreomsorgen så kommer kostchefen ha något sorts ”matråd” där de äldre
kommer att vara representerade för att öka delaktigheten och inflytandet. Det
finns redan idag matråd på varje hus som träffas 1 ggr/kvartal.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2016 § 79.
Isabella Piva (M) yrkar bifall till motionen.
Tommy Emterby (KD) och Sari Svanström (C) instämmer i Isabella Pivas (M)
yrkande.
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Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till
arbetsutskottets förslag och med avslag till Isabella Pivas (M) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att avslå motion om Laga-Mat-Garantin i Hallstahammars kommun med hänvisning till vad som anförs ovan.
Isabella Piva (M), Sari Svanström (C) och Tommy Emterby (KD) reserverar sig
mot beslutet.

_______
Exp till:
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SN § 23
Detaljplan för del av Kolbäcks centrum (f d Myran) – för yttrande
Dnr 17/16
Kommunstyrelsen har skickat förslag till detaljplan för del av Kolbäcks centrum
(f d Myran) till bl.a. socialnämnden för samråd.
Planförslaget omfattar fastigheten Kolbäcks-Vallby 1:89, samt delar av Kolbäcks-Vallby 1:210 och Kolbäcks-Vallby 1:13. Idag är marken i huvudsak planlagd för allmänt ändamål, samt en del som allmän plats i form av park/ plantering eller gata. En liten del är planlagd som samlingslokaler.
Planförslaget innebär att:
• en byggrätt för bostadsbebyggelse i flera våningar skapas med begränsningar
gällande nockhöjd, utnyttjandegrad (bruttoarea), att källare inte får byggas och
att pålgrundläggning med ihåliga pålar inte får ske,
• ett nytt parkområde skapas,
• en del av Strömsholmsåsen med naturlig karaktär bevaras,
• gång- och cykelvägen längs Ringvägen kan breddas och att gatuträd i form av
en trädrad kan planteras
• infarten till Linneagården och f.d. Myrans parkering blir kommunal gata.
Planen är ute på samråd under tiden 25 januari-29 februari 2016.
Förvaltningen anför i skrivelse den 10 februari 2016 bland annat att: ”Socialnämnden upplever att planens syfte att pröva markens lämplighet för bostadsbebyggelse i olika former och andra lämpliga ändamål som kan stärka Kolbäcks
centrum med en tätare bebyggelse och kvalitativa grönområden är både önskvärd
och behövd. Hela kommunen behöver växa för att möjliggöra för en fortsatt positiv utveckling för Hallstahammars kommun. ”
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2016 § 80.
Sari Svanström (C) yrkar att höjden på byggnader i detaljplanen begränsas till
två till tre våningar.
Charlotte Steiner (V) yrkar att socialnämnden som sitt yttrande överlämnar förvaltningens skrivelse daterad den 10 februari 2016.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med avslag till
arbetsutskottets förslag och med bifall till Charlotte Steiners (V) yrkande. Därefter beslutar socialnämnden med avslag till Sari Svanströms (C) yrkande.
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Socialnämnden beslutar således
att som sitt yttrande till kommunstyrelsen över detaljplan för del av Kolbäcks
centrum (f d Myran) överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 10 februari
2016.
Sari Svanström (C) reserverar sig mot beslutet.

_______
Exp till:
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SN § 24
Underskriftsbemyndigande för socialnämnden Dnr 43/16
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.
Socialnämndens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes av socialnämnden den 15 januari 2015 § 6.
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till
nytt underskriftbemyndigande för socialnämnden tagits fram.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2016 § 81.
Socialnämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 15 januari 2015 § 6 och med verkan
från och med den 1 mars 2016 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:
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Nämndkansliet
Reglementspärmen
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SN § 25
Information från förvaltningen/förvaltningschefen Dnr 23/16


Information om integrationsåtgärder och sysselsättning för
ensamkommande barn Dnr 30/16
Ordföranden redogör för svar på de frågor som ställdes av Barbara Kabacinski-Hallström (L), Sari Svanström (C) och Tommy Emterby (KD) i
väckt ärende vid sammanträdet den 28 januari 2016 § 12.

Förvaltningschefen informerar om:





Justerandes signatur

Moduler till boendet för ensamkommande barn, Pegasus.
Byggnationen av boende för ensamkommande barn på Eldsbodavägen.
Nybyggnation av två hyreshus i Kolbäck.
Nytt avtal med Patientnämnden.
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SN § 26
Svarsfrekvens gällande mail för den förtroendevalda gentemot allmänheten
Dnr 65/16
Isabella Piva (M), Sari Svanström (C) och Tommy Emterby (KD) väcker vid
sammanträdet ärende enligt följande: ”Att inneha ett förtroendeuppdrag i Hallstahammar kommun innebär att våra invånare lagt sitt förtroende i våra händer.
Ett förtroende som vi skall axla med stort ansvar och leva upp till på bästa sätt.
Att vara del i beslut som berör våra allra mest utsatta innebär att den förtroendevalda skall vara väl påläst och väl insatt i det beslut som skall fattas.
En tillgänglighet inför allmänheten är precis som för tjänstemännen en viktig del
i förtroendet gentemot invånarna.
Tekniken möjliggör tillgängligheten på ett sätt som är lätt och transparent och
bör således tas tillvara på för att öka tillgängligheten och minska avståndet invånare - politiker mellan.
Att det finns ett förtroende för politiker är en viktig del i utvecklandet av kommunen och här skall Hallstahammar gå i framkant.
Ett inre ansvar att stå till svar för de beslut som fattas bör genomlysa politiker i
kommunen, oavsett partitillhörighet.
Som mottagare av arvoden det vill säga skattepengar tillkommer ett ansvar som
bör jämställas med tjänstemännens ansvar att finnas tillgängliga.
Således bär nämnden bifalla följande - för ansvaret och tillgängligheten gentemot
våra invånare.
- att införa svarsfrekvens på 48 timmar gällande mail för den förtroendevalda
gentemot allmänheten”
Mariette Sjölund (S) yrkar att ärendet avslås.
Isabella Piva (M) yrkar att en svarsfrekvens på 48 timmar införs gällande mail
för den förtroendevalda gentemot allmänheten.
Tommy Emterby (KD) yrkar som tillägg att införa läskvitto av de för socialnämnden berörda ärenden.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till
Mariette Sjölunds (S) yrkande och med avslag till dels Isabella Pivas (M) yrkande och dels Tommy Emterbys (KD) tilläggsyrkande.
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Socialnämnden beslutar således
att avslå ärende gällande svarsfrekvens avseende mail för den förtroendevalda
gentemot allmänheten.
Isabella Piva (M), Sari Svanström (C) och Tommy Emterby (KD) reserverar sig
mot beslutet.

_______
Exp till:
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SN § 27
Information från samverkansgrupperna Dnr 23/16




Justerandes signatur

Samverkansgruppen för LSS, Sysselsättning/Boende, Arbete/Boende, Bemanning/LSS i eget boende informerar om sitt besök vid den dagliga
verksamheten Hammaren.
Samverkansgruppen för Äldreomsorgen, Ädelstenen och Kostenheten/Förebyggande informerar om sitt besök vid Ädelstenen.
Samverkansgruppen för LSS, Fritid/Boende, Korttid/Stöd/Boende och
Social-psykiatri informerar om sitt besök vid socialpsykiatrin, Snevringevägen 53.
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SN § 28
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut
Följande anmälningar noteras:
 Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-02-25.
 Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-02-25.
 Arbetsutskottets protokoll daterade 2016-02-02 samt 2016-02-16.
Anmälningarna föranleder inget beslut.
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