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Beslutande organ

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-23

Socialnämndens protokoll
Tid

Tisdagen den 23 mars 2021, klockan 13:30–15:50, ajournering
klockan 15:05–15:15

Plats

Hellqvistsalen, kommunhuset för presidium och sekreterare. Övriga
via teams

Paragrafer

28–35

Protokollet

Anslås: 2021-03-25 till och med 2021-04-15
Förvaras: Kansliet, kommunhuset

Ledamöter

Linda Söder-Jonsson (S) Ordförande, Marita Pettersson (S) 1:e vice
ordförande, Mattias Söderlund (V), AnneMarie Andersson (C) 2:e
vice ordförande, Eleonor Westlund (C), Pelle Strengbom (S)

Tjänstgörande ersättare

Ann-Catrin Cederlund (S), Annika Lund (M), Robert Redenkvist (SD)

Ersättare
Övriga deltagare

Lena Dibbern socialchef, Christer Zegarra Eriksson individ- och
familjeomsorgschef, Annika Jungklo kvalitetsutvecklare tillika t.f.
avdelningschef, Isabella Piva Hultström hälso- och sjukvårdschef
tillika t.f. avdelningschef § 28 och 31 och Eva Kristina Andersson
sekreterare

Justerare

Ordinarie: Eleonor Westlund
Ersättare: Per Strengbom

Justering

Kansliet 2021-02-25 kl 16:00

Sekreterare
Eva Kristina Andersson

Ordförande
Linda Söder-Jonsson

Justerare
Eleonor Westlund
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Dokumenttyp
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Beslutande organ

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 28 Information från förvaltningen
Diarienummer SN 2021/14

Beslut
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning
Socialchef Lena Dibbern, t.f. avdelningschef Isabella Piva Hultström och
avdelningschef Christer Zegarra Eriksson informerar om följande:
•
•

•

•
•
•
•

Justerandes signatur

Sida
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Utvärderingarna från KPMG och GoPlan pågår
Coronaläget är stabilt. Relativt stor korttidsfrånvaro vid symptom
inom verksamheten för funktionsvariationer (VVF). Förvaltningen
har, efter samråd med Smittskyddsläkaren, valt att inte öppna
dagverksamheterna.
Alla inskrivna i särskilt boende och personer med hemtjänst har
vaccinerats mot Covid-19, liksom en stor del av den äldre
befolkningen. Alla medarbetare inom omsorgerna har erbjudits
vaccinering. Medarbetare som accepterat erbjudandet har fått minst
första sprutan
Kommunen genomför snabbtester av personal. Screening görs inom
demens- och korttidsvård. Proven har inte gett någon påvisad smitta
Rekryteringsprocessen av ny enhetschef öppenvården har förlängts
Öppenvården har fullt upp med uppdrag. De har idag en kö och
måste prioritera. Deras arbete har gett resultat vilket resulterar i en
minskning av anmälningsärenden
Ombyggnaden av lokalerna vid individ- och familjeomsorgen är
snart klar. Invigning sker i mitten av april.

Utdragsbestyrkande

Dokumenttyp

Protokoll
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Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-23

§ 29 Budget 2021-2023 inkl. mål 2021
Diarienummer SN 2020/78

Beslut
Socialnämnden antar budget och mål 2021 för socialnämnden och
överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 30 november 2020 budgetramar för 2021
med plan 2022-2023. Socialnämnden ram är:
•
•
•

254,9 miljoner kronor 2021
264,5 miljoner kronor 2022 och
268,1 miljoner kronor 2023

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av budget för
2021. Förslaget innehåller utöver detaljbudget och investeringar även bl.a.
mål, utmaningar och uppdrag samt styrande nyckeltal.

Beslutsunderlag
•
•

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-19
Förslag till budget och mål 2021 för socialnämnden

Skickas till
Socialchefen
Avdelningscheferna (inkl. antagen budget)
Socialförvaltningens ekonom (inkl. antagen budget)
Kommunstyrelsen (inkl. antagen budget)
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§ 30 Ekonomisk uppföljning 2021
Diarienummer SN 2021/19

Beslut
Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen och överlämnar
den till kommunstyrelsen för kännedom

Sammanfattning
Nämnden ska varje månad redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att
komma i ekonomisk ram under 2021, vilka åtgärder som vidtagits och vilka
som planeras.
Från förra månaden nya planerade och vidtagna och planerade åtgärder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Översyn av bemanningsenhetens uppdrag och ansvar för att
effektivisera processen
Översyn av antal årsarbetare/boende och fastslå nyckeltal för
bemanningen
Samordning av samtliga hemtjänstinsatser, hemtjänst, Misteln samt
demensteamet Juvelen, för renodling av styrningen och samordning
av verksamheten
Översyn av att införa servicetjänster i välfärden genom bl.a. genom
s.k yrkesspår
Ta fram förslag till reviderade riktlinjer för biståndsbedömda
insatser inom vård- och omsorg
Genomgång av fattade biståndsbeslut inom vård- och omsorg för att
anpassa till nya riktlinjer
Den förvaltningsövergripande administrativa enheten startades den 1
mars
Ny ledningsorganisation har förhandlats och annonsering sker nu
Översynen av schablontiderna pågår fortfarande och beslut om nya
tider kan fattas under nästa månad

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 Ekonomisk uppföljning

Skickas till
Kommunstyrelsen inkl. tjänsteskrivelse
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§ 31 Socialförvaltningens
patientsäkerhetsberättelse 2020
Diarienummer SN 2021/41

Beslut
Socialnämnden godkänner socialförvaltningens patientsäkerhetsberättelse
för 2020 med mål för 2021.

Sammanfattning
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren upprätta en
patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år. I berättelsen ska det
framgå
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående
kalenderår,
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som har uppnåtts
Socialförvaltningen har sammanställt en Patientsäkerhetsberättelse för 2020
med utsikt på 2021.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-01
Socialförvaltningens patientsäkerhetsberättelse 2020

Skickas till
Socialchefen
Verksamhetschef HSL
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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§ 32 Revidering av socialnämndens
delegationsordning
Diarienummer SN 2021/67

Beslut
Socialnämnden reviderar delegationsordningen enligt socialförvaltningens
förslag.

Sammanfattning
Alkoholhandläggaren har noterat att det saknas uppgift om vem som ska
fatta beslut om att godkänna nya bolagsmän enligt alkohollagen.
Socialförvaltningen föreslår att följande punkt läggs till i nämndens
delegationsordning:
Ärende: C.10.17 Ändringsanmälningar, beslut att godkänna nya bolagsmän
efter sedvanlig vandelsprövning. Alkohollagen 8 kap 12 § och 9 kap 11 §.
Delegat: Handläggaren

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-16

Skickas till
Alkoholhandläggaren
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§ 33 Rapport - Modell för samarbete i form av
tidiga och samordnade insatser kring ungdomar
Diarienummer SN 2019/103

Beslut
Socialnämnden tackar för rapporten och förklarar uppdraget slutfört.
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning
Socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden beslutade i juni
2019 att ge sina förvaltningschefer i uppdrag att tillsammans medverka
och ta fram en arbetsmodell för tidiga och samordnade insatser kring barn
och unga.
Under arbetets gång har flera delrapporter lämnats till respektive nämnd.
Arbetet har nu resulterat i ett samverkansdokument som fastställts av
förvaltningscheferna. De båda förvaltningarna har nu en gemensam syn på
samverkan samt rutiner. Samverkansdokumentet ”Tidiga och samordnade
insatser för barn och unga” tydliggör och skapar förutsättningar för
inblandade parter att sätta bättre fokus på förebyggande insatser i ett tidigare
skede.
Dokumentet är ett samverkansdokument som medarbetarna ska använda
som stöd i sitt arbete i syfte att öka förståelsen för varandras uppdrag och
hur man kan mötas över förvaltnings- och befattningsgränserna. En första
workshop över förvaltningsgränserna planeras under våren att genomföras
som ett första steg för en slags implementeringstart med dokumentet som
utgångspunkt. Även Regionen kommer att bjudas in i samarbetet eftersom
även de bär ett övergripande och viktigt ansvar för barn och unga.
Samverkansdokumentet ska inte beslutas av nämnden.

Beslutsunderlag
•
•

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15
TSI- samverkansdokument 2021-02-04

Skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 34 Meddelanden delegationsbeslut 2021
Diarienummer SN 2021/39

Beslut
Socialnämnden lägger meddelade delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning
En tillfällig pärm med sammanställningar av
•
•
•

beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen under
februari 2021
sammanställning över beslut fattade av socialnämndens
myndighetsutskott under februari 2021 jämte kostnader och
ordförandebeslut 2021-03-11 om reducering av den fysiska närvaron
vid socialnämndens sammanträde den 23 mars 2021

hålls tillgänglig för nämnden under mötet.
Eftersom mötet för de flesta är digitalt har ledamöter och ersättare även
möjlighet att boka tid innan sammanträdet för att ta del av pärmens innehåll.

Beslutsunderlag
•
•
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Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-11 Meddelanden
delegationsbeslut
Tillfällig pärm med sammanställning av delegationsbeslut

Utdragsbestyrkande
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§ 35 Meddelanden till socialnämnden 2021
Diarienummer SN 2021/45

Beslut
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning
Dnr

Handling

SN 2021/54

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gör en tillsyn på
stödboendet Tallåsgården under våren 2021

SN 2020/37

Återrapportering till Socialstyrelsen av 2020 års
statsbidrag för stärkt bemanning inom den kommunala
barn- och ungdomsvården

SN 2020/38

Återrapportering till Socialstyrelsen av 2020 års
statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med
psykisk ohälsa

SN 2021/55

Avtal om patientnämndsverksamhet

SN 2021/58

Samverkansavtal gemensam hjälpmedelsnämnd

SN 2020/40

Återrapportering till Socialstyrelsen av 2020 års
statsbidrag 2020 för habiliteringsersättning

SN 2020/50

Återrapportering till Socialstyrelsen av 2020
års statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och
för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med
demenssjukdom

SN 2021/62

Kännedomskopia av revisionsrapport - Förstudie
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av
kommunens digitala utveckling

Beslutsunderlag
•
•
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Tjänsteskrivelse 2021-03-11 Meddelanden
Revisionsrapport – Förstudie kommunstyrelsens styrning och
uppföljning av kommunens digitala utveckling

Utdragsbestyrkande

