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Sammanträdesdatum

2020-11-18

Socialnämnden

Plats och tid

Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 09:00 — 10:40

Beslutande

Sture Olsson (M), Ordförande
Rune Lennartsson (C), 1:e vice ordförande
Roger Lundberg (S), 2:e vice ordförande
Kovan Akrawi (S)
Lisbeth Ek (S), §§ 110 — 114, via länk
Maria Henriksson (S), §§ 111 - 115
Ingrid Schwanborg (S), tjänstgörande ersättare § 110, via länk
Birgitta Lindh (C)
Angel Garcia (KD), tjänstgörande ersättare §§ 110 — 115, via länk
Malin Åslund (KD), tjänstgörande ersättare
Cathrine Croona (M), §§ 110 — 115, via länk
Marita Ljus (SD)
Albin Gilbertsson (SD), tjänstgörande ersättare §§ 110 — 115, via länk
lowan Hedendahl (V)

Ersättare

Anette Andersson (S), via länk, §§ 110 — 115

Övriga närvarande

Magnus Schedin, socialchef
Carin Karlsson, nämndsekreterare
Rocio Balaguå, 1:e socialsekreterare, §§ 107 — 109
Sofia Ludvigsson, enhetschef, § 110
Carina Magnusson, arbetsledare, § 110
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom, § 111, via länk
Viktoria Jeising, ekonom, § 11, via länk

Justerare

Roger Lundberg (5)

Underskrifter
Sekreterare

(mim KM -0{55Q,/\-'
Carin Karlsson

Ordförande

Sture Olsson

Paragrafer

k
Justerare

Rog r Lundberg
ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-18

Justeringsdatum

2020-11-18

Anslaget är uppsatt

2020-11-18 — 2020-12-09

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen
Underskrift

eii

flY11
Carin Karlsson

§§ 106 — 115
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

§ 106

2020-11-18

Dnr 2020/00056

Närvaro via ljud- och bildöverföring för
socialnämndens ej tjänstgörande ersättare
Ärendet utgår.

Justerarnas signaturer
-7----_,

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-18

Socialnämnden

§ 110

Dnr 2020/00027 700

Verksamhetsinformation till socialnämnden —
Behandling av beroende
So c ialn ämn d en s b eslu t
1 Informationen noteras till protokollet.
B ak g r u n d
Enhetschef Sofia Ludvigsson och arbetsledare Carina Magnusson informerar
nämnden om förvaltningens arbete med behandling av beroende.

Paragrafen sk ic k as till
Akt

Justerarnas signaturer
- -7-

//21,

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-18

Socialnämnden

§ 111

Dnr 2020/00004 700

Ekonomiuppföljning 2020
Socialnämndens beslut
1 Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund
Socialchef Magnus Schedin informerar nämnden om den ekonomiska
prognosen per oktober.

Beslutsunderlag
Prognos per oktober

Paragrafen skickas till
Akt

Protokollsutdraget bestyrks

Justerarnas signaturer
—

, J'

"
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

§ 112

2020-11-18

Dnr 2020/00016 700

Rapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och
SoL, kvartal 2 och 3, 2020
So c ialn ämn d en s b eslu t
1 Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda
gynnande beslut för kvartal 2 — 2020, perioden 2020-04-01 — 2020-06-30.

2 Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda
gynnande beslut för kvartal 3 — 2020, perioden 2020-07-01 — 2020-09-30
Bak gr und
Socialnämnden har sedan den 1 juli 2006 en rapporteringsskyldighet enligt
kapitel 16 § 6f Socialtjänstlagen (SoL). Rapporteringen gäller ej verkställda
gynnande beslut enligt kapitel 4 § 1 SoL. Vidare har socialnämnden sedan
den 1 juli 2008 en skyldighet enligt 28 f -h §§ LSS att rapportera beslut om
bistånd enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott
i verkställigheten överstiger tre månader. Rapporten ska ske till inspektionen
för vård och omsorg (IVO) som ansvarar för tillsynen gällande dessa beslut.

Till kommunfullmäktige och kommunens revisorer ska socialnämnden en
gång per kvartal lämna en statistikrapport över antalet gynnande beslut enligt
kapitel 4 § 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för
respektive beslut eller om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd besluten avser
och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Det ska
framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män.
Beslutsunder lag
Socialnämndens arbetsutskott, § 307/2020

Tjänsteutlåtande — Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom SoL
och LSS — kvartal 3 2020
Ej verkställda beslut kvartal 3 2020
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL kvartal 2
2020
Ej verkställda beslut kvartal 2 2020 presentation

Paragrafen sk ic k as till
Kommunstyrelsens kansli
Kommunrevisionen
Justerarnas signaturer
_
_

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-18

Socialnämnden

§ 113

Dnr 2020/00112

För kännedom
So c ialn ämn d en s b eslu t
1 Informationen noteras till protokollet.
Beslutsunder lag
Minnesanteckningar Rådet för funktionshindersfrågor, 2020-10-12

Utjämning av LSS-kostnader 2021, preliminärt utfall september

Paragrafen sk ic k as till
Akt

Justerarnas signaturer
,

/
i

Protokollsutdraget bestyrks
,..•
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-18

Socialnämnden

§ 114

Dnr 2020/00005 700

Anmälan av delegationsbeslut
So c ialn ämn d en s b eslu t
1 Anmälan av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.
B ak g r u n d
Beslut fattade med stöd av gällande delegationsordning anmäls till
socialnämnden.

Delegationslistor
Beslut fattande enligt delegation under perioden 201001 —201031 i följande
områden/ärendegrupper
Individ- och familjeomsorg
Äldreomsorg/funktionsnedsättning
Ordförandebeslut
Dödsboanmälan
Jämkning dubbla boendekostnader
Personal/anställningar - tillsvidare
Personal/anställningar - visstid
Bisyssla
Bostadsanpassning
Utdelning fonder
Avskrivning skuld
Tillståndsenheten i samverkan

1279
240

1
17
25
15

1

Socialnämndens arbetsutskott — protokoll
2020-10-01 — 2020-10-31
Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden under sammanträdet.

Paragrafen sk ic k as till
Akt

Justerarnas signaturer

j ,

ffii

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-11-18

Sida
Sammanträdesdatum

§ 115

Dnr 2020/00006 700

Rapporter till socialnämnden
So c ialn ämn d en s b eslu t
1 Informationen noteras till protokollet.
B ak g r u n d
Socialchef Magnus Schedin informerar nämnden om följande;
•

Information avseende covid-19. Smitta finns idag på fyra boenden varav
tre äldreboenden. Det förekommer även smitta bland brukare inom
hemtjänst mint IFO. Personalläget är ansträngt utifrån smitta, symptom
samt VAB. Förvaltningen planerar för att öppna covid-19 avdelning på
Trädgårdsgatan igen. Det råder ingen brist på skyddsutrustning i
dagsläget men ett snabbt eskalerande förlopp kan ändra detta. Det är ett
mycket hårt tryck på det egentestcentra som socialförvaltningen driftar.
Förvaltningen kommer utöka sin samverkan med de fackliga
organisationerna igen, såsom gjordes i våras.

•

Information om Lex Sarah -utredning på Tåstorp.

•

Information om förvaltningens inventering utifrån ÄO-lyftet.

•

Information om upphandling av överfallslarm.

•

Information om pågående organisationsförändringar.

•

Information om KPMG:s granskning av implementering av
barnkonventionen.

B eslu tsu n d er lag
Inbjudan till utbildning för socialnämndensledamöter och ersättare

Paragrafen sk ic k as till
Akt

Justerarnas signaturer
--Y---7-

I

Protokollsutdraget bestyrks
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