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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-27
Socialnämnden

§ 105

Dnr 20826

Val av justerare och tid för justering
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Malin Plantin Sjöblom (M) att justera protokollet, samt
att protokollet justeras den 1 september 2020 klockan 13.00.
______
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Sammanträdesdatum

2020-08-27
Socialnämnden

§ 106

Dnr 20827

Fastställande av föredragningslista
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa föreliggande föredragningslista.
Bakgrund
Ordförande går igenom upprättad föredragningslista.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, föredragningslista 2020-08-27.
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-27
Socialnämnden

§ 107

Dnr 20828

Informationsärenden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämnden har fått ta del av följande informationspunkter:
Kort presentation av Anna-Maria Viklander, ny enhetschef på
Biståndsenheten.
Information om läget inom Hälso- och sjukvården och särskilda boenden,
arbetet kring Covid-19, en sammanfattning av hur sommaren har varit i
dessa verksamheter och planer inför hösten – Elisabeth Sjölander,
verksamhetschef.
Information om läget inom Hemtjänsten, arbetet kring Covid-19, Covid-19
teamet är förlängt tills sista oktober och berättar om nya enhetschefer som
börjat – Mats Collin, förvaltningschef.
Information om läget inom Omsorgen om funktionshindrade, arbetet kring
Covid-19, en sammanfattning av hur sommaren har varit och planer och
funderingar inför hösten – Maria Hellström, verksamhetschef.
Information om läget inom Individ- och familjeomsorgen, arbetet kring
Covid-19 och hur sommaren har varit inom enheterna – Solbritt Höglund,
enhetschef.
Information om Covid-19 i kommunen och socialförvaltningens arbete kring
det – Birgitta Nilsson, medicinskt ansvarig sköterska.
Informationsföredragningar om ärendena Jobbsatsning 2020 och Ansökan
om medel från Samordningsförbundet 2020 – Solbritt Höglund, enhetschef.
Informationsföredragning om ärende Budgetuppföljning 2020 – Fredrik
Bergman Gullmark, controller och Mats Collin, förvaltningschef.
Mats Collin, förvaltningschef, informerar om följande:

Justerandes sign

•

Socialförvaltningens arbete kring Covid-19 och hur arbetet kan tänka
se ut under hösten.

•

Beslut som förvaltningsledningen har tagit sedan pandemin startade.

•

En första sammanställning av vad guldkantspengarna bland annat har
gått till.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-27
Socialnämnden

§ 107, forts.
Krister Mc Carthy (S), ordförande Socialnämnden, informerar om
följande:
•

Tackar socialförvaltningen på socialnämndens vägnar för det mycket
goda arbetet som utförts för att förhindra smittspridning av covid-19
inom förvaltningen.

•

Arbetet med Nära vård tillsammans med SocialReko fortsätter.
Diskussioner med regionen om hur samarbetet med Härnösands
kommun ska se ut kommer att påbörjas under hösten.

•

Den från staten initierade satsningen att utbilda fler undersköterskor
har tagit konkret form. Den som arbetar med omsorg om våra äldre
kan utbilda sig till antingen vårdbiträde eller undersköterska med full
lön under tiden.

•

Fokus till nämnd i september kommer att vara budget 2021. Det
kommer bli kort om tid för att hinna innan brytdatum till KS och KF,
kommer informera hela nämnden om tidsplanen framöver.

•

Under hösten kommer utbildning angående internkontroll planeras in
för socialnämnden och förvaltningsledningen. För att sedan kunna
arbeta fram en internkontroll plan för 2021.

Informationerna har hållits för socialnämndens ledamöter och ersättare.
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-27
Socialnämnden

§ 108

Dnr 2020-000001 1.2.4.1

Budgetuppföljning 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att notera det kraftiga negativa ekonomiska resultatet fram till Juli 2020,
att bidragande orsaker är ökade placeringskostnader, personalkostnader samt
ökade kostnader av extra ordinära omständigheter av den pågående
pandemin,
att nämnden även noterar att det finns bl.a. kvarstående statsbidrag för 2020
som ej fördelats av Kommunfullmäktige, samt ovissheten i de medel som
eftersöks av staten i Covid-19 relaterade kostnader, samt
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att fortsätta arbeta
kostnadsmedvetet, samt
att lägga informationen till handlingarna.
Yrkanden
Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare att-satser: att notera det
kraftiga negativa ekonomiska resultatet fram till Juli 2020,
att bidragande orsaker är ökade placeringskostnader, personalkostnader
samt ökade kostnader av extra ordinära omständigheter av den pågående
pandemin,
att nämnden även noterar att det finns bl.a. kvarstående statsbidrag för 2020
som ej fördelats av Kommunfullmäktige, samt ovissheten i de medel som
eftersöks av staten i Covid-19 relaterade kostnader, samt
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att fortsätta arbeta
kostnadsmedvetet.
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förslag enligt
yrkande från Krister Mc Carthy (S).
Propositionsordning
Ordförande finner att finns ett förslag till beslut; liggande förslag med tillägg
av ytterligare att-satser.
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-27
Socialnämnden

§ 108, forts.
Bakgrund
Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 37,6 mnkr ackumulerat
juli, vilket motsvarar 9,4 procent av periodbudgeten. Nämnden har ett
odefinierat kostnadsreduceringsbehov i budgeten vilket är inräknat och
motsvarar 8,8 mnkr. I detta underskott finns även kostnader kopplade till
Covid-19 på motsvarande 11,8 mnkr.
Socialnämnden kommer att återsöka kostnader kopplad till Covid-19, både
direkta kostnader som redovisas, samt kostnader som inte är märkta som
Covid-19 i redovisningen men som ändå har uppstått på grund av Covid-19.
Förvaltningens bedömning är att beloppet som kommer att återsökas från
staten för extrakostnader med anledning av Covid-19 pandemin kommer att
vara i storleksordningen 25-30 mnkr, troligen närmare 30 mnkr. Ansökan
skall vara inlämnad senast den 31 augusti.
Kostnaderna överstiger budget med totalt 42,8 mnkr. Den största
kostnadsavvikelsen avser köp av huvudverksamhet, personalkostnader samt
övriga kostnader. Med köp av huvudverksamhet menas exempelvis
placeringar, hemtjänst och personlig assistans verkställda av externa aktörer.
Anledningen till att kostnaderna har överstigit budget är att volymerna är
högre än beräknat, främst barnplaceringar inom Individ- och
familjeomsorgen samt externplaceringar inom Omsorg om
funktionshindrade.
En annan orsak till kostnadsavvikelsen är högre personalkostnader än
beräknat. Delvis på grund av att avvecklingen av Ugglan inte gått enligt plan
samt en högre bemanning inom flertalet områden för att minska risken för
spridning av Covid-19. Den främsta anledningen till avvikelsen för övriga
kostnader är inköp kopplade till Covid-19, exempelvis sjukmaterial.
Högre intäkter än budgeterat, 5,1 mnkr, täcker till viss del upp nämndens
kostnadsavvikelse. Den främsta anledningen är högre omsorgs- och
hyresintäkter än budgeterat.
Förvaltningsledningen visar ett ackumulerat underskott på 7,65 mnkr och
den främsta anledningen är att det finns ett odefinierat
kostnadsreduceringsbehov på 8,8 mnkr. De främsta anledningarna till att inte
förvaltningsledningen visar ett större underskott är lägre kostnader än
budgeterat för enskilda avtal samt inventarieinköp.
Serviceenhet och nattpatrull visar ett ackumulerat underskott motsvarande
1,5 mnkr, där den främsta avvikelsen är personalkostnader för nattpatrullen.
Hemtjänsten (Hemtjänstpeng + Kommunal hemtjänst) redovisar ett
underskott på totalt 7,8 mnkr varav 0,6 mnkr avser hemtjänstpeng.
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Sammanträdesdatum

2020-08-27
Socialnämnden

§ 108, forts.
Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänsttimmar än
budgeterat har utförts. På den enskilda månaden juli visar hemtjänstpengen
på ett överskott motsvarande 0,4 mnkr. Till och med juli månad har 5289 fler
timmar utförts, vilket motsvarar i genomsnitt 24,8 timmar per dag.
Den utförda tiden minskar vanligtvis under sommaren, detta mönster syns
inte i år.
Det ackumulerade underskott som den kommunala hemtjänsten redovisar
beror på att personalkostnaderna är högre än budgeterat. Av verksamhetens
totala kostnader består över 90 % av personalkostnader. Då
personalkostnaderna står för mer än 90 % av de totala kostnaderna och att
intäkterna varierar över tid påverkas möjligheten att hinna ställa om
verksamheten i den takt som krävs. Intäkterna erhålls baserat på utförd tid
hos brukare. Nya direktiv inom hemtjänsten på grund av Covid-19 påverkar
även möjligheten att anpassa sina kostnader efter intäkterna. Exempelvis ska
den kommunala hemtjänsten hålla en hög brukarkontinuitet och inte låna
personal mellan hemtjänstgrupperna. Den enskilda månaden juli visar den
kommunala hemtjänsten ett underskott motsvarande 1,8 mnkr.
Särskilt boende redovisar ett underskott motsvarande 8,5 mnkr. Den främsta
anledningen är att avvecklingen av Ugglan inte har gått enligt plan samt en
utökad bemanning av personal för att minska risken för spridning av Covid19. På den enskilda månaden juli redovisar särskilt boende ett underskott
motsvarande 3,3 mnkr.
Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott motsvarande 3,7 mnkr. De
främsta avvikelserna är kostnader för personal samt kostnader för
bemanningssjuksköterskor. Hälso- och sjukvården har haft kostnader för
inhyrd personal på 1,7 mnkr. Den enskilda månaden visar ett underskott
motsvarande 1,1 mnkr.
Högre placeringskostnader för barn och unga är främsta anledningen till
budgetunderskottet inom Individ- och familjeomsorgen. Det är främst
placeringar på HVB (Hem för vård eller boende) som avviker negativt samt
familjehemsplaceringar. Kostnaden för placeringar på HVB hem är 2,5 mnkr
högre än budgeterat. Kostnaderna för familjehem är 1,6 mnkr högre än
budgeterat. På den enskilda månaden redovisar individ- och
familjeomsorgen ett överskott motsvarande 0,4 mnkr.
Försörjningsstöd inklusive ”Jobbsatsningen ” visar ett ackumulerat överskott
på 1,7 mnkr. Anledningarna är högre intäkter än budgeterat samt lägre
kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Under juli har 272 hushåll fått
utbetalt ekonomiskt bistånd vilket är en ökning med 26 hushåll från
föregående månad samt en minskning med 21 hushåll jämfört med juli ifjol.
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Sammanträdesdatum

2020-08-27
Socialnämnden

§ 108, forts.
Personlig assistans visar ett överskott motsvarande 2,1 mnkr. Den främsta
anledningen är färre individer samt lägre kostnader där kommunen har hela
kostnadsansvaret än budgeterat.
Utveckling och kunskapsstyrningsenheten redovisar ett överskott
motsvarande 2,7 mnkr. De största anledningarna är att utbildningsbudgeten
inte är fullt utnyttjad för perioden samt att förvaltningen ännu inte haft
kostnader för införande av ett nytt verksamhetssystem.
Covid-19 teamet är ett team som startat för att ta hand om misstänkta fall av
Covid-19 främst inom hemtjänsten, det finns inte någon budget för detta och
verksamheten har kostat 1,7 mnkr och kommer återsökas under året.
Covid-19 material, är en verksamhet där material som förvaltningen har varit
tvungna att köpa in på grund av Covid-19 redovisas. Det finns inte någon
budget för detta och de har kostat 7,1 mnkr detta kommer återsökas under
året.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, budgetuppföljning 2007.
Socialförvaltningen, uppföljning intäkter, kostnader SOC juli 2020.
Socialförvaltningen, uppföljning volymökningar juli 2020.
Socialförvaltningen, uppföljning av åtgärder juli 2020.
Socialförvaltningen, uppföljning covid-19 juli 2020.
______
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Sammanträdesdatum

2020-08-27
Socialnämnden

§ 109

Dnr 2020-000045 1.1.3.1

Uppföljning patientsäkerhet
Socialnämndens beslut
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 26 februari 2020 (§ 32) att uppdra till
förvaltningen att kvartalsvis återrapportera till Socialnämnden hur arbetet går
med mål och strategier 2020, gällande patientsäkerhet.
Medicinskt ansvarig sköterska, Birgitta Nilsson informerar om vårdhygien,
läkemedelshantering, läkemedelsavvikelser, palliativa registret,
vårdprevention och riskbedömningar, sammanställning på olika typer av
fallavvikelser och åtgärder för att öka patientsäkerheten.
Informationen har hållits för socialnämndens ledamöter och ersättare.
______
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§ 110

Dnr 2020-000174 1.1.3.1

Jobbsatsning 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade 2013-12-12 att tillsammans med
Arbetslivsförvaltningen påbörja ett samarbete avseende jobbsatsning dvs.
tidsbegränsade anställningar till personer som beviljas ekonomiskt bistånd.
Redovisning av hur många som anställts och resultat sker till socialnämnden
och arbetslivsnämnden halvårsvis. Sedan starten av jobbsatsningen fram till
30 juni 2020 har totalt 124 personer anställts. 4 personer har nyanställts
under första halvåret 2020 och 8 personer har blivit anställda i slutet av 2019
som pågått under våren 2020. Socialförvaltningen ersätter
Arbetslivsförvaltningen med 7500 kr per person och månad för varje
anställning. Under 2020 har Socialförvaltningen hittills överfört 618 tkr till
Arbetslivsförvaltningen för jobbsatsningen. Socialnämnden har beslutat att
fortsätta med jobbsatsningen under 2020. De medel som är avsatta i budget
för jobbsatsningen inom Socialförvaltningen kommer endast att räcka till
anställning av tre personer till under hösten 2020.
Anställningarna med kommunen som arbetsgivare har ordnats på
Resursgruppen, Erikshjälpen, Kretsloppsparken, Villa Fridhem, Vårdkasen
m.fl. Anställningarna ersätter inte ordinarie personal.
Målgruppen
Målgruppen som erbjuds jobbsatsning är personer som inte kan ta ett arbete
på den öppna arbetsmarknaden samt att de uppfyller något av nedanstående
kriterier:
Har haft ett behov av försörjningsstöd under mer än 8 månader
Familjeförsörjare med beviljat högt månatligt försörjningsstöd
Några som beviljas försörjningsstöd och inte längre har ersättning via
arbetsmarknadsåtgärd inom JOBEN (jobb och utvecklingsgarantin)
Varannan månad träffas en beredningsgrupp som består av enhetschef och en
socialsekreterare inom Ekonomi och vuxenenheten och enhetschef och
arbetsmarknadskonsulent från Arbete och integration. Då beslutas om vilka
personer som ska aktualiseras för anställning utifrån ovanstående kriterier.
Arbetslivsförvaltningen ordnar ibland någon annan anställningsform,
exempelvis extratjänst, vilket inte belastar Socialförvaltningens budget.
•
•
•
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2020-08-27
Socialnämnden

§ 110, forts.
Förutsättningar
Förutsättningar för att få delta i jobbsatsning är att personen har rätt till
någon form av statligt stöd via arbetsförmedlingen, exempelvis nystartsjobb,
OSA (offentlig skyddad anställning) eller lönebidrag. Personen ska också ha
fungerat i praktik 1-3 månader innan anställningen sker.
Uppföljning
Arbetsmarknadskonsulent från Arbete och Integration gör en uppföljning
med den anställde och arbetsplatsen regelbundet. Under anställningen
samverkar Arbete och integration och arbetsförmedlingen med den anställde
för att hitta en långsiktig lösning för fortsatt sysselsättning. En del personer
har fått externa anställningar, andra har fått fortsatt anställning på samma
arbetsplats genom stöd av Arbetslivsförvaltningen. Det är några personer
som börjat studera. Arbetsförmedling och Arbete och integration träffas
tillsammans med handläggare från Ekonomi och vuxenenheten regelbundet
för en uppföljning av hur det går för de som är anställda.
Arbetsmarknadskonsulent vid Arbete och integration upprättar
slutdokumentation gällande resultatet av anställningen och fortsatt planering
samt delger berörda.
Resultat efter avslutade anställningar
Innan anställningarna påbörjades åren 2014 tom 30 juni 2020 hade 18,1
miljoner beviljats i ekonomiskt bistånd totalt under tidigare år till de 124
hushåll som fått anställning. Genomsnittligt utbetalt ekonomiskt bistånd
innan anställningarna har varit ca 6500 kr per månad och hushåll. En
genomgång av samtliga hushåll som fått en anställning visar att ca 85 % av
de hushåll där en person beviljats anställning inte har sökt ekonomiskt
bistånd efter att anställningen avslutats.
Slutsats
Jobbsatsningen innebär ett långsiktigt förebyggande arbete för att motverka
behovet av försörjningsstöd. Resultatet av jobbsatsningen visar att ett fåtal
hushåll behöver försörjningsstöd efter avslutad anställning. Om personerna
inte hade fått anställning hade sannolikt de flesta hushållen varit i behov av
fortsatt försörjningsstöd. Att ha ett arbete innebär ofta en ökad självkänsla
och möjligheterna till fortsatt arbete förbättras. Många av de som deltagit i
jobbsatsningen uttrycker en stor tacksamhet över att ha arbete i stället för
bidrag. Enligt tidigare uppföljningar som gjorts inom Ekonomi och
vuxenenheten, innebär jobbsatsningen att barnen till familjeförsörjare som
deltagit i jobbsatsningen fått en bättre ekonomisk situation och att de känt ett
mindre utanförskap.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-07-07.
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-27
Socialnämnden

§ 111

Dnr 2020-000175 1.1.3.1

Ansökan om medel från Samordningsförbundet 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att tillstyrka Individ och familjeomsorgens ansökan om 430 tkr hos
Samordningsförbundet till ett projekt mellan Individ- och familjeomsorgens
Ekonomi och vuxenenhet och regionens öppenpsykiatri i Härnösand
avseende samverkan gällande personer med samsjuklighet.
Bakgrund
Det saknas en tydlig samordning och helhetssyn gällande personer med
samsjuklighet som både har psykisk ohälsa och missbruksproblem. Det finns
behov av smidigare samverkan mellan kommunen och regionen för att öka
den enskildes möjligheter att fungera i samhället. Både socialsekreterare och
behandlare inom vården upplever att ansvaret för insatser ofta skjuts över till
respektive huvudman. Om utredningar och insatser sker samtidigt från både
kommun och öppenpsykiatrin kan den enskilde få bättre möjlighet till rätt
form av insatser. Det är också viktigt att det utarbetas rutiner kring
samarbetet mellan huvudmännen.
Insatserna ska samordnas utifrån den enskildes behov, exempelvis
medicinska och psykologiska insatser för psykisk ohälsa och behandlande
insatser utifrån missbruket. Ett mål inom projektet är att individen ska få
bättre insatser samt att samverkansrutiner utarbetas.
Chef inom Regionens öppenpsykiatri och behandlare är mycket positiv till
projektet och länsverksamhetschef inom regionen Kristina Mårtensson har
tillstyrkt projektet. En uppstart planeras till januari 2021 och därefter ska
genomförandet ske under februari till november 2021 samt en avslutnings
och implementeringsfas under december 2021.
Ansökan gäller personalkostnader för 2021 med 430 tkr till IFO Härnösands
kommun avseende handläggare vid Ekonomi och vuxenenheten (35% på
vuxen som arbetar med missbruk och 35% som arbetar med ekonomiskt
bistånd) samt att 215 tkr ska fördelas till regionens öppenpsykiatri i
Härnösand.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-07-02
Ansökan om finansiering av projekt 2020-06-17
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-27
Socialnämnden

§ 112

Dnr 2020-000177 1.1.3.1

Delegation av beslutsrätt för undantag från tillfälligt
besöksförbud
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att delegera beslutsrätten för undantag mot tillfälligt besöksförbud till
verksamhetschef, att fattas i samråd med medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS), samt
att delegationen ska gälla fram till att det tillfälliga besöksförbudet med
anledning av covid-19 upphävs.
Bakgrund
Socialförvaltningens Corona krisledningsgrupp fattade den 12 mars 2020
beslut om att omedelbart införa besöksförbud på våra särskilda boenden och
inom omsorgens verksamheter.
Den 30 mars 2020 utfärdade Socialdepartementet Förordning (2020:163) om
tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att
förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Där framgår att besök till den
som bor i särskilda boenden är förbjudet och att den verksamhetsansvarige i
enskilda fall får medge undantag från förbudet.
I förordningen (2020:163) omnämns inte verksamheter inom omsorg om
funktionshindrade. Socialförvaltningen anser under rådande omständigheter
att dessa verksamheter ska hanteras på samma sätt som de särskilda
boendena när det gäller besöksförbud.
Socialnämnden är ytterst verksamhetsansvariga för Härnösands kommuns
särskilda boenden. Då frågor om undantag från besöksförbud ska bedömas
enskilt, med beaktande av särskilda omständigheter och risken för spridning
av covid-19 i det enskilda boendet, föreslås Socialnämnden delegera
beslutanderätten i dessa frågor till verksamhetschef i samråd med medicinskt
ansvarig sjuksköterska.
Till stöd vid bedömningar av om undantag kan medges från besöksförbudet
finns Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av förordningen
(2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2020:41).
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-08-13.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-27
Socialnämnden

§ 112, forts.
Förordning (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda
boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.
Förordning (2020:506) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:163) om
tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att
förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.
HSLF-FS 2020:41, Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av
förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda
boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-27
Socialnämnden

§ 113

Dnr 2019-000226 1.1.3.1

Ej verkställda gynnande beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut, samt
att rapporten delges kommunfullmäktige.
Bakgrund
Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO,
och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att
rapportera framgår i 16 kapitlet 6 f-g §§ socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-g
§§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal:
•

Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut.

•

Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader efter det att verkställigheten avbröts.

Rapportering ska ske även om inte finns några ej verkställda beslut.
Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut fram till att
beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning.
Följande beslut ska rapporteras löpande:
•

Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej
verkställt.

•

Ärenden som har avslutats av annan anledning.

Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka
typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från
dagen för respektive beslut.
Socialnämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom
tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare
ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har
förflutit från dagen för respektive beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

17(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-27
Socialnämnden

§ 113, forts.
Rapportering skall ske en gång per kvartal.
Denna period finns det 37 beslut att rapportera. Det är 18 beslut om särskilt
boende demens SoL, 7 beslut om särskilt boende äldre SoL, 3 beslut om
Bostad med särskild service LSS, 2 beslut om kontaktperson LSS, 5 beslut
om daglig verksamhet LSS samt 1 beslut om korttidsvistelse LSS.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-07-22
Rapport till KF - ej verkställda gynnande beslut - andra kvartalet 2020
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-27
Socialnämnden

§ 114

Dnr 2020-000002 1.1.3.1

Anmälan av delegationsbeslut 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, listor delegationsbeslut numrerade 1-4.
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-27
Socialnämnden

§ 115

Dnr 2020-000003 1.2.3.2

Attestantförteckning 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av attestantförteckningar.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tidsbegränsad beslutsattesträtt 2020-06-24.
Socialförvaltningen, attestantförteckning 2020-06-24.
Socialförvaltningen, attestantförteckning 2020-07-01.
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-27
Socialnämnden

§ 116

Dnr 20829

Anmälan av protokoll
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att protokollet anmäls och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll, allmänna delen, 2020-06-25.
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-27
Socialnämnden

§ 117

Dnr 20830

Skrivelser, meddelanden, beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Beslut-2020000114-KS-§ 37.
Beslut-2020000317-KS-§ 103.
Planering socialnämnden 2020.
Riktlinje för nämndsammanträde under pandemi (Covid-19).
Riskbedömning inför nämndsammanträde, aug-20.
Sammanställning av inkomna synpunkter Infracontrol jan - jun 2020.
Väntelista 2020.
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-27
Socialnämnden

§ 118

Dnr 20831

Eventuellt tillkommande ärende
Inget tillkommande ärende.
______
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