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Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Övriga närvarande

Justerare

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Organ

Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslaget är uppsatt

Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 09:00 — 12:05
Ajournering: 10:39 — 11:01

Sture Olsson (M), Ordförande
Rune Lennartsson (C), 1:e vice ordförande
Roger Lundberg (S), 2:e vice ordförande
Kovan Akrawi (S)
Lisbeth Ek (S)
Maria Henriksson (S)
Birgitta Lindh (C)

Ingrid Schwanborg (S)
Anette Andersson (S)
Ann -Britt Larsson (C)

Magnus Schedin, socialchef
Eva Olofsson, biträdande socialchef
Carin Karlsson, nämndsekreterare
Sara Andersson, enhetschef, § 95
Rocio Balaguå, 1:e socialsekreterare, §§ 95 — 96
Ulf Johansson, avdelningschef, § 97
Lina Gustavsson, enhetschef, § 97
Fatima Barakovic, undersköterska, § 97
Linda Almberg, personalföreträdare, § 98
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom, § 99
Viktoria Jeising, ekonom, § 99
Johan Magnusson, utredningssekreterare, § 100

Roger Lundberg (S)

:
(Att
Carin Karlsson

Sture Olsson

,1i i1
%Or/Lundberg

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Socialnämnden

2020-10-14

2020-10-14

2020-10-14 — 2020-11-04

Angel Garcia (KD), tjg ersättare
Malin Aslund (KD), tjg ersättare
Jonathan Kahrs (M), tjg ersättare
Marita Ljus (SD)
Jonas Larsson (SD)
lowan Hedendahl (V)

Paragrafer §§ 94— 105

Socialförvaltningen

Carin Karlsson
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§94 Dnr 2020/00056

Närvaro via ljud- och bildöverföring för
socialnämndens ej tjänstgörande ersättare vid
socialnämndens sammanträde den 14 oktober 2020

Socialnämndens beslut
Ärendet utgår.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§95 Dnr 2020/00106

Begäran om skadestånd av staten

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens tjänsteskrivelse
daterad den 10 september 2020 som sin egen och översända till
Justitiekanslem.

Bakgrund

Om Försäkringskassan beviljar en ersättning retroaktivt till en person som
har fått ekonomiskt bistånd kan socialnämnden begära att Försäkringskassan
betalar den retroaktiva ersättningen till socialnämnden.

Under perioden februari-oktober 2019 betalade socialnämnden ut
försörjningsstöd till en enskild som sedan retroaktivt beviljades såväl
aktivitetsersättning som bostadstillägg. Socialnämnden skickade därför in
begäran om att få ersättning motsvarande beviljat försörjningsstöd utbetald
till nämnden. Försäkringskassan betalade ut begärd ersättning gällande
aktivitetsersättning. Däremot betalades hela den beviljade ersättningen
gällande bostadstillägg ut till den försäkrade utan avdrag för det av
socialnämnden yrkade beloppet.

Förvaltningsrätten har i dom den 14 augusti 2020 konstaterat att
Försäkringskassan har betalat ut den aktuella ersättningen till den försäkrade
trots nämndens framställan samt att det inte fanns någon innestående
retroaktiv periodisk ersättning att betala ut till nämnden men att det inte finns
något lagstöd för Försäkringskassan att betala ut ersättningen till nämnden på
nytt.

Socialnämnden har till följd av Försäkringskassans felaktiga hantering
vållats ren förmögenhetsskada varvid det finns skäl för att begära skadestånd
av staten. Detta görs genom en begäran hos Justitiekanslern.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, § 247/2020

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2020-09-10

Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen, 2020-09-10 med underbilagor

Paragrafen skickas t i l l
IFO

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks_i
,.._
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§ 97 Dnr 2020/00027 700

Verksamhetsinformation till socialnämnden -
Hemtjänsten

Socialnämndens beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Avdelningschef Ulf Johansson, enhetschef Lina Gustavsson och
undersköterska Fatima Barakovic informerar socialnämnden om
hemtjänstens verksamhet samt hur den påverkas av den pågående pandemin
covid-19.

Socialnämnden ges möjlighet att ställa frågor.

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

k4.,.
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§98 Dnr 2020/00105

Renovering av platser på Frökindsgården och
nedläggning av platser på Elvagården

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att renovera de delar av Frökindsgården som inte
uppfyller krav kring boendemiljö och arbetsmiljö.

2 Förvaltningen får i uppdrag att efter renoveringen av Frökindsgården
avveckla 10 platser på Elvagården.

Reservat ion

Roger Lundberg (S), Kovan Akravi (S), Maria Henriksson (S), Lisbeth Ek
(S) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Marita Ljus (SD) och Jonas Larsson (SD) reserverar sig.

Ajourner ing

Socialnämnden ajournerar sig 10:39 - 11:01.

Personalföreträdare

Linda Almberg, Kommunal, närvarar vid behandlingen av ärendet i rollen
som personalföreträdare enligt 7 kap 13 § kommunallagen.

Bakgrund

Förvaltningen har genomfört en översyn om det framtida behovet av platser
och inriktningen på dessa. Utredningen presenterades för Socialnämnden i
juni 2020 och visar att Socialnämnden har fler äldreboendeplatser än vad
nämnden har behov av. Nämnden kommer också att få en minskad
budgetram under kommande år, vilket innebär att nämndens kostnader
behöver sänkas. Att minska antalet äldreboendeplatser är en åtgärd för att
anpassa verksamheten till kommande budget.

I utredningen framkom ett antal förslag för att minska antalet boendeplatser:

1. Att renovera Frökindsgården och lägga ner Elvagården
2. Att inte fullfölja renoveringen av Frökindsgården

Förvaltningen förordade förslag 2, vilket innebar att inte renovera del av
Frökindsgården och därmed minska antalet boendeplatser med 18. Nämnden
fattade beslut om att godkänna utredningen för kommande politiska
ställningstaganden samt att ge förvaltningen i uppdrag att inom ett år

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

— A- - -
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redovisa en uppföljning kring det då aktuella behovet av platser vad gäller

antal och fördelning mellan äldreboende och platser med demensinriktning.

Av utredningen framkommer att de äldreboenden som inte byggts om är
Stenstorp med 47 platser, varav 16 demensplatser. Elvagården med 25
platser varav 10 demensplatser har upprustats till viss del, men har platser
som inte används samt ett kök som behöver byggas om. I valet av dessa
ligger Elvagården närmast en nedläggning, om Frökindsgården renoveras,
eftersom det är lägre efterfrågan på platser på Elvagården.

Frökindsgårdens äldreboende har idag totalt 36 platser fördelade på fyra
avdelningar. En del av boendet har en både otillräcklig boendesituation för

brukare samt en dålig arbetsmiljö för medarbetare. Det handlar om totalt 18
platser fördelade på 10 + 8 platser. Det grundläggande problemet är att
rummen med dess hygienutrymmen är för små och i behov av underhåll,
vilket också framgår av utförda skyddsronder.

Av projektdirektivet för renoveringen av Frökindsgården framkommer att
renoveringen beräknas uppgå till 16,7 miljoner. En renovering innebär i
praktiken att främst hygienutrymmena i de nuvarande boenderummen
kommer att behöva utökas, vilket leder till att antalet rum minskas med runt
hälften, från 18 till nio rum. Varken förstudie eller projektering har
genomförts, vilket gör att det råder en viss osäkerhet kring hur många
boenderum det kommer att bli efter renoveringen.

Det politiska förslaget innebär att Frökindsgården renoveras i de delar som
inte lever upp till krav på boendestandard samt arbetsmiljöstandard vilket
leder till en minskning av antalet platser på Frökindsgården med ca nio
stycken. Därtill ska 10 platser på Elvagården avvecklas, från 25 till 15
platser. Det skulle innebära en nettominskning av antalet platser med ca 19
platser, 10 platser på Elvagården och ca 9 platser på Frökindsgården.

Avvecklingen av platser på Elvagården kan inte komma till stånd förrän efter
renoveringen av Frökindsgården, för att säkerställa att det finns
ersättningsboende till de som idag bor i den del av Frökindsgården som
enligt förslaget ska renoveras.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, § 267/2020

Politiskt initiativ — Renovering av Frökindsgården och nedläggning av
platser på Elvagården

Justerarnas signaturer / 1
/ rt;

Protokollsutdraget bestyrks
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Yrkanden
Roger Lundberg (S) lämnar in följande yrkande gällande beslutspunkt 2;
"Socialdemokraterna yrkar på att man tar fram en total översyn av antalet
boendeplatser i kommunen i såväl demensboende som äldreboende som
redovisar tillgång och efterfrågan på platser.

Socialdemokraterna yrkar på att det redovisas en konsekvensbeskrivning av
vad det innebär för ekonomiska och arbetsmiljömässiga följder med så få
boende som 15 på Elvagården.

Beslutsgång

Nämnden bifaller beslutspunkt 1.

Avseende punkten 2 ställer Ordförande proposition på arbetsutskottets
förslag respektive Roger Lundbergs (S) yrkande och finner att nämnden
beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Votering begärs.

Följande propositionsordning godkänns: "Den som stödjer arbetsutskottets
förslag till beslut röstar ja. Den som stödjer Roger Lundbergs (S) yrkande
röstar nej."

Vid omröstningen av beslutspunkt 2 avges 7 stycken ja -röster och 6 stycken
nej -röster.

Socialnämnden har beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Omröstningsl ista

Ledamöter J a Nej Avstår

Rune Lennartsson (C) X

Roger Lundberg (S) X

Kovan Akrawi (S) X

Lisbeth Ek (S) X

Maria Hem-iksson (S) X

Birgitta Lindh (C) X

Angel Garcia (KD) X

Malin Åslund (KD) X

Jonathan Kahrs (M) X

Marita Ljus (SD) X

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

/ / r i t
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Jonas Larsson (SD) X

lowan Hedendahl (V) X

Ordförande Sture Olsson (M) X

Summa 7 6

Paragrafen sk ickas t i l l
Magnus Schedin, socialchef
Eva Olofsson, biträdande socialchef
Marie Gustafson, avdelningschef
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



FMLKÖP149
Socialnämnden

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(22)
Sammanträdesdatum
2020-10-14

§ 99 Dnr 2020/00004 700

Ekonomiuppföljning 2020

Socialnämndens beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfat tn ing

Förvaltningsekonom Annelie Hedegård och ekonom Viktoria Jeising
informerar nämnden om den ekonomiska prognosen per september.

Beslutsunder lag

Prognos per september

Paragrafen sk ickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer ,

i i
Protokollsutdraget bestyrks

- - 4,--
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§ 100 Dnr 2020/00104

Byte av verksam hetschef för Systrarna Odhs Hemtjänst
AB

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att godkänna anmälan frän Systrarna Odhs
Hemtjänst AB om byte av verksamhetschef.

2 Den nya verksamhetschefen Jennie Härnström tillträder i samband med
nämndens beslut.

Bakgrund

Socialförvaltningen har den 8 september 2020 fått information om anmälan
om byte av verksamhetschef för Systrarna Odhs Hemtjänst AB, org.nr.
556825-7884.

Systrarna Odhs Hemtjänst AB godkändes som utförare 20 12-1 1-01 och har
sedan 2017-09-01 avtal med Falköpings kommuns socialnämnd om
utförande av hemtjänst enligt Lagen om Valfrihetsystem, LOV. De svarar för
ca. 21 % av den hemtjänst som kommunen ger inom ramen för LOV.

Dannebacken Holding AB org nr 556895-3631 förvärvade den 7 september
2018 samtliga aktier i Systrarna Odhs Hemtjänst AB, och ägarbytet
godkändes av socialnämnden den 24 oktober 2018..

En sondering inför byte av verksamhetschef för Systrarna Odhs Hemtjänst
AB har gjorts av regionchefen för Dannebacken, Anita Winsrud, Av
systrarna Odh har Helena tidigare lämnat över verksamhetsansvaret till
Ulrika i samband med ägarbytet. Nu lämnar även Ulrika verksamhets-
ansvaret. Inom företaget har under denna tid arbetat en Enhetschef, Dejin
Mohamad, som i praktiken haft det dagliga operativa ansvaret för
verksamheten. Hon kommer att fortsätta i denna roll även efter tillträdet av
ny verksamhetschef.

Den nya verksamhetschefen, Jennie Härnström har sedan januari 2019
arbetat som HR -chef i Systrarna Odhs Hemtjänst AB, och på det sättet redan
utvecklat arbetsgrupper, arbetsledare och chefer i företaget, samt
implementerat arbetssätt, policys och rutiner i företaget.

Av bifogad CV framgår att Jennie är 39 år och har i grunden en
undersköterskeutbildning samt vuxenutbildningar i socialpsykiatri och
arbetssätt för personer med funktionsvariationer. Under de senare åren har
hon kompletterat med studier i arbetsrätt, IBIC, ASI, ekonomi- och
resultatuppföljning, ledarskap, arbetsmiljö för chefer. Vid
högskola/universitet har hon bedrivit studier i metoder kring hantering av

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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samsjuklighet, MI-samtalsmetodik, arbetsrätt och nu pågående kurs i
socialrätt.

Mellan åren 1999-2006 har Jenny arbetat som undersköterska. Därefter
mellan 2004 och 2016 inom socialpsykiatri och socialrehabilitering i
Uddevalla kommun. Mellan 2016 och 2018 områdeschef i Samhall AB.
Sedan 2018-10 HR -ansvarig i Dannebacken Service AB och sedan 2019
även HR -chef i Systrarna Odhs Hemtjänst AB.

Gällande avtal och för frågningsunder lag

Av senast upprättat avtal från den 26 juli 2017 med Systrarna Odhs
Hemtjänst AB om utförande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem,
LOV framgår under punkt 4.5 att "Byte av verksamhetschef ska skriftligen
anmälas till och godkännas av kommunen."

Av förfrågningsunderlaget avsnit t  3.2.3.3. Kompetens och r efer enser
ver ksamhetschef framgår följande.

"Verksamhetschef förutsätts ta aktiv del i verksamheten och ha direkt ansvar
för personal, ekonomi och verksamhet, och befinna sig lokalt placerad.
Följande krav på kunskap och erfarenhet ska uppftllas för  verksamhetschef

• relevant utbildning — social omsorg, socionom, sjuksköterska eller
motsvarande eftergymnasial utbildning eller — minst 36 månaders praktisk
erfarenhet av direkt arbetsledning på heltid inom vård och omsorg,

• ingående kunskaper om för verksamheten tillämpliga lagar, förordningar,
föreskrifter  och allmänna råd,

• minst 24 månaders erfarenhet av verksamhet inom äldreomsorg eller
omsorg för personer med funktionsnedsättningar,

• datavana genom att självständigt hantera för verksamheten nödvändiga it-
program.

Byte av verksamhetschef ska skriftligen anmälas till och godkännas av
kommunen."

Förvaltningens bedömning

Jennie Härnström har en allsidig utbildningsbakgrund och har genom åren
kompletterat med utbildningar i linje med hennes sysselsättning. Yrkes-
mässigt finns längre anställningsperioder som undersköterska, social-
psykiatri och socialrehabilitering samt chefsfunktion. Som HR -ansvarig
inom Dannebacken och HR -chef inom Systrarna Odhs Hemtjänst. I
beskrivningen av de olika yrkesrollerna är det utmärkande att Jennie arbetat
med att starta upp nya verksamheter, jobba nära arbetsgrupper, att utveckla
arbetssätt, policys och rutiner och att både varit chef och stöttat chefer.

Justerarnas signaturer ilep Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltningens bedömning är att Jennie Härnström uppfyller kraven för
verksamhetschef och att anmälan om byte av verksamhetschef för Systrarna
Odhs Hemtjänst AB ska godkännas av socialnämnden.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, § 262/2020

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2020-09-22

Ansökan om byte av verksamhetschef

CV för ny verksamhetschef, Jennie Härnström

Paragrafen sk ickas t i l l
Jesper Markusson, jesperädannebacken.se
Elisabeth Andersson, verksamhetschef
Johan Magnusson, utredningssekreterare

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 101 Dnr 2020/00094

Strategi för digitalisering för Falköpings kommun -
remiss

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att lämna nedanstående remissvar till
kansliavdelningen.

Sammanfattn ing

IT -avdelningen har arbetat fram ett förslag på Strategi för digitalisering för
Falköpings kommun. Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder.

Socialnämnden är i huvudsak positiva till Strategin för digitalisering och de
utpekade utvecklingsområdena. Socialnämnden konstaterar att Strategin
innehåller båda vision och mål för arbetet. I visionen framkommer att det ska
vara enkelt och gott att leva i Falköpings kommun. I målen finns dock inget
mål som anger hur strategin ska påverka innevånarna. Målen anger bara att
digitaliseringsstrategin ska minska rekryteringsbehoven och leda till en
bättre arbetsmiljö. Att arbetet ska leda till förbättringar nämns på flera ställen
i strategin, men inte i målsättningen.

Socialnämnden konstaterar också att strategin lägger ett stort ansvar på de
enskilda nämnderna att arbeta fram egna handlingsplaner, som följer de
strategiska utvecklingsområdena i strategin. Det saknas dock en
sammanhållen strategi för hela kommunen, som ser till att nämndernas
handlingsplan inte blir alltför olika. För att arbetet med att anpassa
kommunens processer till digitala arbetssätt ska bli effektivt krävs ett
gemensamt arbete i kommunen, bla kring e -tjänster, digitalit beslutsfattande
och avställning mot e -arkiv. Det är inte effektivt att varje nämnd ska göra det
arbetet var och en för sig.

Nämnden tänker sig att det kommer att behövas en gemensam handlingsplan
för hela kommunen, som sedan kan kompletteras med de enskilda
nämnderna egna handlingsplan.

Nämnden saknar också uppgifter om hur handlingsplanerna ska följas upp
och om de leder till att strategins målsättningar. Det behövs också en samsyn
kring metod för att mäta om målsättningen uppnås. Hur mäter vi att
medarbetarna tycker att arbetet är mer intressant? Har vi samma metod för
att räkna ut nyttorealisering?

Nämnden ser en risk att strategin inte leder till ett gemensamt arbete med
digitalisering, utan till att nämnderna gör sitt eget arbete, och att det kan leda
till att det blir svårt att följa upp strategin och att mäta om målen i strategin
uppnås

Justerarnas signaturer , Protokollsutdraget bestyrks

_
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Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, § 265/2020

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2020-09-29

Digitaliseringsstrategi Falköpings kommun

Kommunstyrelsen, § 86/2020

Delegationsbeslut, Strategi för digitalisering för Falköpings kommun, 2020-
08-11

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsens kansli
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 102 Dnr 2020/00107

Delegering av beslut om ändringar i rutin vid besök på
särskilda boenden för äldre under covid -19 pandemin

Socialnämndens beslut

1 Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef delegation på att besluta
om ändringar i rutin vid besök på särskilda boenden för äldre under
covid-19 pandemin.

Bakgrund

2020-09-15 fattade regeringen beslut om att häva det nationella
besöksförbudet på äldreboenden som infördes 2020-04-01 fto m 2020-09-30.
I samband med regeringens beslut fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram
föreskrifter för att säkerställa säkra besök kan ske på landets äldreboenden.

Socialstyrelsen fattade beslut om föreskrifterna 2020-08-28 och de börjar
gälla 2020-10-01. Av föreskrifterna framkommer att den
verksamhetsansvariga ska fastställa rutiner för hur risken för spridning av
sjukdomen covid -19 ska kunna begränsas vid besök på äldreboenden.

Sveriges kommuner och regioner, SKR har tidigare gjort tolkningen att
verksamhetsansvariga i detta sammanhang anser ansvarig nämnd, i
Falköpings kommun Socialnämnden.

Med anledning av den korta tiden nämnden har till förfogade och att
nämndens beslut inte kan avvaktas fattade nämndens ordförande på
delegation besluta om att fastställa rutin vid besök på särskilda boenden för
äldre under covid-19-pandemin 2020-09-30.

Erfarenheterna av sjukdomen covid -19 är att beslut behöver kunna fattas på
kort varsel och att ändringar i arbetssätt och rutiner behöver göras
kontinuerligt, då riktlinjer och rekommendationer från såväl nationella
myndigheter som Västra götalandsregionen ständigt uppdateras och
förändras. För att förenkla möjligheten att göra förändringar i rutinerna
föreslås att nämnden ger förvaltningschef delegation att i nämndens namn
göra förändringar i rutinerna.

Justerarnas signaturer P' Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum
2020-10-14

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, § 266/2020

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2020-09-30

Ordförandebeslut, 2020-09-30

Paragrafen skickas t i l l
Magnus Schedin, socialchef
Eva Olofsson, biträdande socialchef
Akt

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 103 Dnr 2020/00097

Sammanträdesdagar 2021 för socialnämnden och
socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens beslut

1 Socialnämndens arbetsutskott sammanträder följande dagar under år 2021

13 januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari, 10 mars, 24 mars, 14 april,
28 april, 12 maj, 26 maj, 16 juni, 30 juni, 28 juli, 18 augusti, 1 september,
15 september, 29 september, 13 oktober, 27 oktober, 10 november,
24 november, 8 december, 22 december.

2 Socialnämnden sammanträder följande dagar under år 2021

20 januari, 17 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 23 juni, 25 augusti,
22 september, 20 oktober, 17 november, 15 december

Reservation

Roger Lundberg (S), Kovan Akrawi (S) och Maria Henriksson (S) reserverar
sig till förmån för sitt eget yrkande.

Bakgrund

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på sammanträdesdagar 2021 för
socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott.

Beslutsunder lag

Socialnämndens arbetsutskott, § 268/2020

Förslag — Socialnämndens sammanträdesplan 2021

Yrkanden

Roger Lundberg (S) yrkar följande;

"Socialdemokraterna yrkar på återremiss och nämndens sammanträden alltid
förläggs till andra dagar än då kommunstyrelsens sammanträde sker"

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på framlagt förslag respektive Roger
Lundbergs (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat enligt framlagt
förslag.

Votering begärs.

Följande propositionsordning godkänns: "Den som stödjer arbetsutskottets
förslag till beslut röstar ja. Den som stödjer oppositionens yrkande röstar
nej."

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Vid votering avges 9 stycken ja -röster, 3 stycken nej -röster och 1 avstår.

Socialnämnden har beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Omröstn ingsl ista

Ledamöter J a Nej Avstår

Rune Lennartsson (C) X

Roger Lundberg (S) X

Kovan Akrawi (S) X

Lisbeth Ek (S) X

Maria Henriksson (S) X

Birgitta Lindh (C) X

Angel Garcia (KD) X

Malin Åslund (KD) X

Jonathan Kahrs (M) X

Marita Ljus (SD) X

Jonas Larsson (SD) X

Iowan Hedendahl (V) X

Ordförande Sture Olsson (M) X

Summa 9 3 1

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunstyrelsens kansli
Socialförvaltningens administration
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerarnas signaturer

/ 1 1

Protokollsutdraget bestyrks
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2020-10-14

§ 104 Dnr 2020/00005 700

Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

1 Anmälan av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Beslut fattade med stöd av gällande delegationsordning anmäls till
socialnämnden.

Delega t ionslistor
Beslut fattande enligt delegation under perioden 200901 — 200930 i följande
områden/ärendegrupper

Individ- och familjeomsorg 1252
Äldreomsorg/funktionsnedsättning 256
Ordförandebeslut 1
Dödsboanmälan -
Jämkning dubbla boendekostnader 1
Personal/anställningar - tillsvidare 18
Personal/anställningar - visstid 27
Bisyssla 2
Bostadsanpassning 7
Utdelning fonder -
Avskrivning skuld -
Tillståndsenheten i samverkan -

Socialnämndens arbetsutskott — protokoll
2020-09-01 — 2020-09-30

Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden under sammanträdet.

Paragrafen skickas t i l l
Akt

Justerarnas signaturer / / ) Protokollsutdraget bestyrks
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§ 105 Dnr 2020/00006 700

Rapporter till socialnämnden

Socialnämndens beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Socialchef Magnus Schedin informerar nämnden om följande;

• Det har inte varit någon anstormning av anhöriga till äldreboendena efter
besöksförbudets upphörande. Det förekommer att personer inte bokar
samt befinner sig i gemensamhetsutrymmen. Samtal med anhöriga har
fått äga rum utifrån det. I stort sett har det dock fungerat bra.

• En översyn av hälso- och sjukvårdsavtalet är på gång.

• Sture och Caroline kommer tillsammans med ett antal chefer att besöka
medarbetare på stöd och försörjning samt AMC den 15/10.

• Ekonomiska föreningen Trym har kontaktat socialchefen för ett möte. De
har informerats om att förvaltningens tidigare ställningstagande står fast
kring att inte hyra lokaler i den fastighet de planerar för.

• Nya ledamöter i socialnämnden kommer bli erbjudna att få information
om förvaltningens verksamhet under hösten, om intresse finns.
Preliminär dag 9 december efter nämndens sammanträde.

• Socialförvaltningen och kompetens- och arbetslivsförvaltningen har
förslag på att låta frågor kring bostadssociala avtal samt budget- och
skuldrådgivning ligga kvar inom socialförvaltningens ansvarsområde.
Därtill kommer en ekonomiassistent samt en receptionist att stanna kvar
på IFO.

• I samband med att förvaltningen omorganiserar så kommer IFO och GA
bilda verksamhet myndighet och hälso- och sjukvård. Avdelning
hemtjänst blir verksamhet hemstöd och avdelningscheferna kommer bli
verksamhetschefer.

Information från förtroendevalda

Frågor från Rådet för funktionshinderfrågor ställs

Beslutsunder lag

Kommunfullmäktige, § 112/2020, Återbesättande av uppdraget som ledamot
i socialnämnden efter Roger Sjödahl (M)

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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