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_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 
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2020 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Anette Larsson 
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Socialnämnden 2020-03-24  
 

Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 12.30 

 

 

Beslutande Kenneth Camitz (M), ordförande 

 Annalena Emilsson (C) 

 Sara Unosson (KD) ej §§ 19-20 

 Christer Sjöberg (M) 

 Lena Åkesson (TRP) 

 Micael Eliasson (S) 

 Lars-Göran Jarl (SD) 

 Ann-Heléne Djivjak (SD) 

 Harriet Einerborg (C) 

 Boel Göransson (C) 

 Jovica Babic (M) 

 

Övriga deltagande  Christel Sundberg, Socialchef 

 Caroline Jonsson, projektledare §§ 21 och 30 p.1 

 Kerstin Örn Eriksson, avdelningschef § 22 

 Carina Haglund, enhetschef § 22 

 Kristina Karlsson, enhetschef § 22 

 Ann-Kristina Karlsson, enhetschef § 22 

 Peter Simerholt, kvalitetsutvecklare § 26 

 Josefin Stübner, kvalitetsutvecklare § 26 

 Anette Larsson, kommunsekreterare 

 

 

Utses att justera Sara Unosson (KD) §§ 18, 21-30 

 Christer Sjöberg (M) §§ 19-20 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 24 mars 2020 klockan 16.15 

 

Paragrafer  §§ 18-30 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Anette Larsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Kenneth Camitz (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Sara Unosson (KD) §§ 18, 21-30 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Christer Sjöberg (M) §§ 19-20 
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Socialnämnden 2020-03-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 18 Dnr 2020-000101  

 

Månadsuppföljning 2020 med ekonomi och indikatorer 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen gällande ekonomi och indikato-

rer till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens månadsuppföljning efter februari 2020 samt redo-

visning av indikatorer inom förebyggande insatser, äldreomsorg, 

barn och unga, funktionsnedsatta, missbruk/beroende och psykiatri, 

ekonomiskt bistånd, ensamkommande flyktingbarn.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning samt redovisning av indikatorer till och med feb-

ruari 2020. 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 mars 2020 § 52 

_____ 
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Socialnämnden 2020-03-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 19 Dnr 2020-000109  

 

Tilläggsanslag för nattbemanning Fridhemsgården 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att begära tilläggsanslag av kommunstyrel-

sen för förstärkning av nattbemanning motsvarande 1.3 mkr på helår.  

 

Ärendebeskrivning 

Anmälan inkom till Inspektionen för vård och omsorg, IVO den 10 

maj 2019 från nattpersonalen på Fridhemsgården. IVO beslutade att 

öppna ett tillsynsärende den 8 maj 2019. Verksamheten har skickat 

in yttrande den 13 juni 2019 samt en komplettering 15 augusti 2019. 

Natten mellan 23–24 september 2019 genomförde IVO en inspektion 

där de intervjuade personalen. 

 

Fridhemsgården har fyra avdelningar varav en demensavdelning, to-

talt 32 boendeplatser. Nattbemanningen består av 2 personal/natt 

mellan ca 21.15-07.00. Verksamheten har under delar av 2018 haft 3 

personal/natt då en utåtagerande brukare fanns i verksamheten. Då 

detta behov upphörde drogs denna resurs in under senare delen av 

2018. Lokalerna är inte utformade så att personalen kan ha översikt 

över samtliga avdelningar utan att avdelningar lämnas utan tillsyn. 

 

Förstärkning av nattbemanningen till 3 personal/natt motsvarar en 

årskostnad på 1,3 mkr. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Sara Unosson (KD) i handläggningen av 

detta ärende. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 19 februari 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 mars 2020 § 53 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Socialnämnden 2020-03-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 20 Dnr 2019-000221  

 

Yttrande angående nattbemanning vid Fridhemsgården 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden avser att begära tilläggsanslag av kommunstyrelsen 

för förstärkning av nattbemanning motsvarande 1.3 mkr på helår. 

 

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har konstaterat följande 

brister vid sin tillsyn avseende nattbemanning vid Fridhemsgården. 

 

• Samtliga avdelningar där personer med demenssjukdom eller de-

mensliknande tillstånd bor och vistas är inte bemannade under hela 

dygnet på ett sådant sätt att personalen har uppsikt över och utan 

dröjsmål kan stödja och hjälpa de enskilda. 

 

IVO begär socialnämndens yttrande senast den 15 april 2020. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Sara Unosson (KD) i handläggningen av 

detta ärende. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 28 februari 2020 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg den 12 februari 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 mars 2020 § 54 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Inspektionen för vård och omsorg      
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Socialnämnden 2020-03-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 21 Dnr 2019-000451  

 

Tillfälligt inflyttningsstopp på Solgården 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om tillfälligt inflyttningsstopp på Solgården 

från och med 1 april 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att Solgårdens verksamhet kommer att flytta till 

nya lokaler med början vecka 25, föreslår verksamheten ett tillfälligt 

inflyttningsstopp till den gamla byggnaden med början den 1 april 

2020. Dock kan en inflyttning ske om det tillkommer ett akut ärende 

som inte går att lösa med andra platser i kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 17 februari 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 mars 2020 § 55 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Biståndshandläggare 

Boendesamordnare      
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Socialnämnden 2020-03-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 22 Dnr 2018-000330  

 

Revidering och uppföljning av riktlinjer för handläggning av in-

satser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS, och Socialtjänstlagen, SoL 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till revidering av Riktlinjer för hand-

läggning och insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funkt-

ionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) För barn, ungdomar 

och vuxna med funktionsnedsättning.  

 

Ärendebeskrivning 

I mars 2019 antog socialnämnden Riktlinjer för handläggning och in-

satser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) För barn, ungdomar och vuxna 

med funktionsnedsättning. Det beslutades att riktlinjerna skulle följas 

upp på socialnämndens möte i november 2019. Verksamheten före-

slog i oktober 2019 att uppföljning av riktlinjerna skulle senareläggas 

till mars 2020 vilket socialnämnden antog.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 27 februari 2020 

Revidering av Riktlinjer för handläggning och insatser enligt Lag 

och stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och Social-

tjänstlagen, SoL. 

Muntlig redovisning av uppföljningen 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 mars 2020 § 57 

_____ 
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Socialnämnden 2020-03-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 23 Dnr 2018-000335  

 

Behörighetsregler inom socialnämndens verksamhet gällande 

delgivning 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar förslag till behörighetsregler gällande del-

givning att gälla från den 24 mars 2020.  

2. Socialnämndens beslut den 2 januari 2019, § 3 gällande delgiv-

ning upphör då att gälla.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutar vid varje ny mandatperiod om behörighets-

regler för socialnämndens verksamhetsområde, nu gällande behörig-

het för delgivning är socialnämndens ordförande, verksamhetschefen 

samt nämndens sekreterare, denna behöver kompletteras med ytterli-

gare behöriga enligt nedan: 

 

Delgivning från förvaltningsrätt, tingsrätt och kammarrätt, lägga till 

att även avdelnings- och enhetschefer ansvariga för myndighetsutöv-

ning är behöriga att ta emot. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 28 februari 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 mars 2020 § 58 

_____ 

 

      

Beslutet skickas till: 

Avdelnings- och enhetschefer ansvariga för myndighetsutövning 
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Socialnämnden 2020-03-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 24 Dnr 2018-000334  

 

Revidering av socialnämndens delegationsordning  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om förslagna tillägg/ändringar i social-

nämndens delegationsordning, att gälla från och med 24 mars 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden antog den 22 oktober 2019, § 106 en reviderad dele-

gationsordning. I enlighet med ändringar i lagstiftning, nya med-

lemmar i socialjouren och behov av utökad delegation gällande änd-

ring av beslut till tidigare nivå, bifogas förslag till reviderad delega- 

tionsförteckning.  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 28 februari 2020 

Socialnämndens delegationsordning med förslag till ändringar 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 mars 2020 § 59 

_____ 
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Socialnämnden 2020-03-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 25 Dnr 2019-000197  

 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och rappor-

tering enligt 16 kap 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § LSS och rap-

portering enligt 28 f-g §§ LSS, 4/2019 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner individrapporter kvartal 4/2019 och 

 överlämnar dem till Inspektionen för vård och omsorg. 

2. Socialnämnden överlämnar rapporten för kännedom till revision-

en och kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till Inspektionen för 

vård och omsorg, IVO, enligt 16 kap 6 f § SoL och enligt 28 f-g §§ 

LSS om en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader. 

Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har 

avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 

 

Ärendena ska anmälas på individrapporter. 

 

Rapportering av ej verkställda beslut ska även anmälas till revisionen 

samt kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 2 mars 2020 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 mars 2020 § 60 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen      
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Socialnämnden 2020-03-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 26 Dnr 2019-000314  

 

Uppföljning enligt Lex Sarah, Lex Maria och avvikelserapporter 

samt synpunkter och klagomål år 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Lex Sarah, Lex Maria, avvikelser och synpunkter och klagomål är en 

del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksam-

heter inom socialtjänsten och enligt LSS. Syftet är att åtgärda brister 

i verksamheten, systemfel, och förhindra att liknande händelser/ 

missförhållanden uppkommer igen. 

 

Denna uppföljning har upprättats i enlighet med vad som gäller en-

ligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den sociala 

verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 15 januari 2020 - Uppföljning 

Lex Sarah 

Bilaga 1 Lex Sarah under 2019 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 11 februari 2020 - Uppföljning 

Lex Maria 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 14 februari 2020 - Avvikelser 

socialtjänsten 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 2 mars 2020 - Synpunkter och 

klagomål 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 mars 2020 § 61 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 27 Dnr 2020-000067  

 

Reglemente för kommunala råden 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden avger remissvar i enlighet med tjänsteskrivelse den 2 

mars 2020 med tillägg att även övriga kommunala nämnder ska få 

svara på remissen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har genomfört en översyn av reglemente 

för Kommunala funktionsrättsrådet och Kommunala pensionärsrådet. 

Översynen har gjorts för att förtydliga struktur, förutsättningar och 

resurser kopplade till de kommunala råden i syfte att öka delaktig-

heten och inflytandet för vissa samhällsgrupper. 

 

En utgångspunkt för översynen har varit att råden ska behandlas lika 

så långt som möjligt. Därmed är förslagen till nya reglementen i stort 

lika för de båda råden. De nya reglementena föreslås börja gälla från 

och med den 1 januari 2021. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Annalena Emilsson (C), Ann-Heléne Djivjak (SD), Kenneth Camitz 

(M), Christer Sjöberg (M), Lena Åkesson (TRP) och Sara Unosson 

(KD): Bifall till verksamhetens förslag med tillägg att även övriga 

kommunala nämnder ska få svara på remissen. 

 

Micael Eliasson (S): Socialnämnden ser mycket positivt på ett ge-

mensamt regelverk för de båda kommunala råden. Socialdemokra-

terna ställer sig helt bakom rådens syfte och uppgifter. Kommunens 

samråds- och informationsansvar om sin verksamhet, planerade för-

ändringar och resultat som har eller kan få aktualitet för rådens mål-

grupper är ett viktigt steg för delaktighet. Lika viktigt är, att detta an-

svar är ömsesidigt och att råden inte endast ska respondera på in-

formation från kommunen utan också komma med egna inspel till 

dialog mycket viktigt enligt oss socialdemokrater. Reglementena och 

dess syfte är i hög grad inriktad på verksamheterna och ”de insatser 

som bedrivs och att råden kan ta initiativ till och aktivt arbeta för 

förändringar i den kommunala verksamheten. De ska också kunna ge 

förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som be-

rör deras målgrupps förhållanden i samhället”. 

 

Hur kommer råden in i samhällsplaneringen? Det måste vara av stort  

  forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts. 

 

intresse för kommunen att råden, med sin erfarenhet får en aktiv roll 

i planeringen av vårt samhälle. Här finns en samlad kompetens kring 

frågor som rör bland annat tillgänglighet, trygghet och närhet samt 

en god uppfattning och behov såsom bostäder, upplåtelseformer och 

service. Avslutningsvis kan vi bara konstatera att Funktionsrättsrådet 

rätt att vara remissinstans finns reglerat i lag allt enligt PBL. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämn-

den beslutar enligt Annalena Emilssons (C) mfl´s förslag om bifall 

till verksamhetens förslag, enligt tjänsteskrivelse den 2 mars 2020, 

med tillägg att även övriga kommunala nämnder ska få svara på re-

missen. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 2 mars 2020 

Remiss av förslag till reglemente för de kommunala råden 

Socialnämndens beredningsutskott den 10 mars 2020 § 62 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 28 Dnr 2019-000456  

 

Anmälningsärenden 2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till socialtjänsten under 

månaden.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar den 18 mars 2020 

Förteckning över synpunkter och förslag den 18 mars 2020 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 29 Dnr 2019-000455  

 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 6 kap 37 § och 7 kap 5 § 

får en nämnd uppdra åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd 

hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller 

en viss grupp av ärenden. Beslut som fattats på nämndens vägnar ska 

i enlighet med kommunallagen 6 kap 40 § anmälas till socialnämn-

den i den ordning som nämns i beslutad delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut samt beslut enligt beslu-

tanderätt enligt lag den 18 mars 2020 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 30 Dnr 2019-000457  

 

Informationsärenden 2020 

 

1. Uppdatering kring SÄBO-utredningen 

2. Information kring verksamhetens arbete med anledning av Coro-

navirus 

3. Uppföljning av föregående års nämndsbeslut- 2019-03-19 

4. Verksamhetschefens agenda 

5. Ledamöternas inspel 

_____ 

 

      

 

 


