
 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2020-12-14 1 
Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, kl. 13:15 – 16.45 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 Beslutande Ingvor Regnemer (S) ordförande 

Anders Johannesson (C)  
 

 Rolf Korsbäck (S)   
 Jenny Hödefors (S)  
 Birgitta Westman (S)  
 Sari Svanström (C) ej §§ 122-126  
 Håkan Freijd (M)   
 Barbro Sonesson (M) ej §§ 122-126  
 Tommy Emterby (KD)  
 Christer Hansson (V)  
 Elisabeth Moser (SD)  
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: Claes Gustavsson (SD) (ej §§ 122-126), Barbara Kabacinski 

Hallström (L) (ej §§ 122-126), Alicia Stenfors (M) (ej §§ 122-126), Örjan 
Andersson (S) (ej §§ 122-126), Marianne Avelin (C) (ej §§ 122-126), Maria 
Blomberg (L) (ej §§ 122-126). Sekreterare Kristin Karlsson, socialchef Anna 
Sundin (ej §§ 122-126), övriga se § 128. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Tommy Emtery (KD) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 15 december 2020 klockan 13.00 
 Underskrifter  Paragrafer 122-132 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson       
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Tommy Emtery (KD) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 122-132 
  
Sammanträdesdatum 2020-12-14 
  
Anslaget uppsättes 2020-12-15 

 
Anslaget nedtages 2021-01-06 

                      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 122 
 
Umgängesbegränsning enligt LVU 
 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 123 
 
Umgängesbegränsning enligt LVU 
 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 124 
 
Ansökan om utökat umgänge vid jul 
 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 125 
 
Ansökan om utökat umgänge vid jul 
 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 126 
 
Ansökan om utökat umgänge vid jul 
 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
SN § 127 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 29/20 
 
Socialförvaltningen informerar bland annat om följande: 
 
 

• Medicinskt ansvarig skjutsköterska (MAS) Carina Dahlström informerar 
bland annat om vaccination av covid-19. 

 
 

• Områdeschef för IFO Malin Rådberg, områdeschef för LSS Lotta 
Holmin, områdeschef för Arbete Utbildning Hanna Wannberg, och 
områdeschef för särskilt boende Monika Selin informerar bland annat om 
sina respektive områdens verksamheter under coronapandemin. 
 

• Biträdande socialchef Jari Heikkinen informerar om digital socialtjänst, 
pågående arbete och planering för 2021. 

 
 

• Seniorkonsult Lillemor Quist informerar om de fastigheter som 
äldreboendena Lövåsen och Strandgården har sina verksamheter i.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 128 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§§ 122-126 – enhetschef IFO Inger Gunnarsson-Olsson 
 
§ 127 – områdeschef IFO Malin Rådberg, områdeschef Arbete Utbildning Hanna 
Wannberg, områdeschef SÄBO Monika Selin, områdeschef LSS Lotta Holmin, 
biträdande socialchef Jari Heikkinen, MAS Carina Dahlström, seniorkonsult 
Lillemor Quist, utredare Sandra Elma 
 
§ 129-131 – biträdande socialchef Jari Heikkinen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 129 
 
Detaljplan för Strömsholm 8:59 Dp. 232 – för samråd    Dnr 429/20 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för fastigheten 
Strömsholm 8:59, före detta Jazzens museum, till bland annat socialnämnden för 
samråd.  
 
En detaljplan anger hur ett begränsat område får bebyggas och hur mark- och 
vattenområden får användas. Detaljplanen tas fram i en planprocess som är till 
för att säkerställa att såväl allmänna som enskilda intressen tas till vara. De som 
är berörda av detaljplanen, till exempel boende i angränsande fastigheter, företag 
eller organisationer erbjuds möjlighet till delaktighet och inflytande under 
planprocessens gång. 
 
Planförslaget omfattar fastigheten Strömsholm 8:59. Idag är marken i huvudsak 
planlagd för kultur. Planen handläggs med standardförfarande. Detaljplanens 
syfte är att pröva markens lämplighet för att möjliggöra för bostäder och 
vandrarhem. För att skapa en flexibel detaljplan där användningsområdet kan 
förändras över tid kommer även detaljplanen prövas för kontorsverksamhet. 
 
Planförslaget innebär att:  
 
• Fastigheten Strömsholm 8:59 kan användas för bostadsbebyggelse, vandrarhem 
och kontorsverksamhet.  
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 7 december 2020 bland annat att 
förvaltningen är mycket positiva till förslaget till detaljplanen och byggnation 
enligt förslaget. Det råder bostadsbrist i kommunen så nya detaljplaner som 
möjliggör nya bostäder är både behövda och efterfrågade. Det är viktigt att en 
mycket god tillgänglighet skapas både inne som ute runt det nya området för alla 
åldrar. Dessutom vill socialförvaltningen betona behovet av att delar av 
nybyggnationen också är tillgänglig för personer med begränsat finansiellt 
utrymme. Dessutom är det positivt att fastigheten kan användas för eventuellt 
vandrarhem som kan gynna turismen i området och kommunen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2020 § 344. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över detaljplan för Strömsholm 8:59, Dp. 232, överlämna 
förvaltningens skrivelse den 7 december 2020. 
 
_______ 
Exp till: Socialchef 
               Biträdande socialchef 
               Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
SN § 130 
 
Detaljplan för Södra Näs Dp. 157 – för samråd    Dnr 430/20 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till mindre planändring för Södra Näs till 
bland annat socialnämnden för samråd.  
 
En detaljplan anger hur ett begränsat område får bebyggas och hur mark- och 
vattenområden får användas. Detaljplanen tas fram i en planprocess som är till 
för att säkerställa att såväl allmänna som enskilda intressen tas till vara. De som 
är berörda av detaljplanen, till exempel boende i angränsande fastigheter, företag 
eller organisationer erbjuds möjlighet till delaktighet och inflytande under 
planprocessens gång. 
 
Detaljplan 157 för Södra näs, ursprungligen från 1992, ändrades 2018 för att 
bland annat skapa mer bostadsmark och ta bort delar av utfartsförbud mot 
Bergslagsvägen. I samband med ändringen pågick även en exploatering av 
området och under 2017 tecknade kommunen ett ramavtal för att uppföra 13 
seniorvillor och tillhörande samfällt ägda anläggningar. För respektive fastighet 
upprättades enskilda köpekontrakt. Bolaget som förband sig att bygga dessa 
anläggningar gick i konkurs sommaren 2019 innan de samfällt ägda 
anläggningarna var färdigställda vilket innebar att ansvar för färdigställandet och 
underhåll av dessa övergick till fastighetsägarna. Fastighetsägarna framförde 
önskemål om att färdigställandet och skötsel av vägarna skulle övertas av 
kommunen. Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-30 att ge planuppdrag för att 
ändra detaljplan 157 för Södra Näs. 
 
Planändringen innebär att delar av kvartersmark istället planläggs som allmän 
gata samt att en fastighet tillåts exploateras med exempelvis parhus istället för 
enbart som fristående villa. Övriga delar av detaljplanen ändras inte. 
Planförslaget är ute på samråd under tiden 7 december 2020 till och med den 15 
januari 2020. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 7 december 2020 bland annat att 
förvaltningen inte har något att erinra mot planändringarna. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2020 § 345. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över detaljplan för Södra Näs, Dp. 157, uttala att man inte 
har något att erinra mot planändringarna. 
 _______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Socialchef 
              Biträdande socialchef 
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SN § 131 
 
Registerförteckning för socialnämnden    Dnr 431/20 
 
Personuppgiftsansvariga (socialnämnden) är skyldiga att föra ett register eller en 
förteckning över behandlingar av personuppgifter som sker inom nämndens 
ansvarsområde. Dessa register ska upprättas skriftligen, vara tillgängliga i 
elektronisk format och hållas uppdaterade. På begäran ska registret göras 
tillgängligt för Datainspektionen.  
 
Hos en personuppgiftsansvarig ska registret innehålla följande uppgifter:  
 
 Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, den 

personuppgiftsansvariges företrädare samt dataskyddsombudet.  
 

 Ändamålen med behandlingen.  
 

 En beskrivning av kategorierna av registrerade och kategorierna av 
personuppgifter.  

 
 De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller 

ska lämnas ut.  
 

 I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller 
en internationell organisation.  

 
 Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika 

kategorierna av uppgifter.  
 

 Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder.  

 
Socialförvaltningen har upprättat en registerförteckning enligt ovan som kommer 
att uppdateras årligen eller på förekommen anledning dvs. ytterligare register 
skapas och redovisas till socialnämnden som personuppgiftsansvarig.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2020 § 346. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera upprättat registerförteckning enligt en till ärendet hörande bilaga som 
en anmälan. 
 
_______ 
Exp till: Biträdande socialchef 
              Socialchef 
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SN § 132 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-12-14 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-12-14 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2020-12-08  
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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