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Sn § 1 Dnr 2020-000003  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2020 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande tillägg: 

• Övriga frågor – Erfarenhetsutbytet den 14-15 januari 2020 

_____________________________________________________________ 
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Sn § 2 Dnr 2020-000004  

Informationer 2020 
Sara Rolén, samordnare/projektledare, Arbete och Integration 

• Utvärdering feriepraktik 2020 

_____ 

Malin Andersson, verksamhetschef, Stöd och service 

• Resultat av brukarundersökning inom LSS 
_____ 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef 

• Resultat medarbetarenkät Socialförvaltningen 2019 

• Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden Hällebo, 
Solbacka och Blomstergården     

Totalt antal beslutade/budgeterade platser på särskilt boende 
Boende Antal 

säboplatser 
Antal 

kortidsplatser 
Antal 

trygghetsplatser 

Hällebo 49 0 0 
Solbacka 37 4 0 
Blomstergården/Orion 77 5 2 
Summa 161 9 2 
Överbeläggningar/ 
förändringar 

Antal 
säboplatser 

Antal 
korttidsplatser 

Antal 
trygghetsplatser 

Hällebo ”Gula längan” 1   
Solbacka    
Totalsumma  162 9 2 

Nuläge behov särskilt boende och korttids 2020-01-16 
Särskilt boende Antal 

Totalt antal personer i kö med beviljad säboplats 8 
Antal Personer med beviljad säboplats liggande på korttids 2 
Antal personer med beviljad säboplats i ordinärt boende 6 
Antal personer i kö från annan verksamhet i kommunen 0 
Antal personer i kö från annan kommun 0 
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Korttidsplats och växelvård Antal 
Personer i kö till korttidsplats från sjukhus 1 
Personer i kö till korttidsplats från hemmet 0 
Personer i kö till växelvård 3 
Personer i byteskö 6 

Det finns noll tillgängliga säboplatser och noll tillgängliga korttidsplatser. 

_____ 
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Sn § 3 Dnr 2020-000013  

Anmälan avvikelser HSL/fallskador 2019/2020 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden lägger anmälan till handlingarna.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av avvikelser hälso- och sjukvård (HSL) och fallrapporter helår 
2019. 

En sammanställning av avvikelserna redovisas till socialnämnden. 

Underlag för beslut 
Avvikelser och fallavvikelser 2019 – muntlig redovisning av medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS). 

_____ 
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Sn § 4 Dnr 2020-000014  

Anmälan avvikelser SoL och LSS 2019/2020 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden lägger anmälan till handlingarna.        

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av avvikelser socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd och 
Service till vissa funktionshindrade (LSS), helår 2019.  

Avvikelserna delas in i bemötande, information och omvårdnad.  

En sammanställning av avvikelserna redovisas till socialnämnden.         

Underlag för beslut 
Avvikelser SoL och LSS helår 2019 - Muntlig redovisning av 
kvalitetscontroller.  

_____  
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Sn § 5 Dnr 2019-000132  

Reglemente för Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) 
2020 
Kort sammanfattning 
Kommunala tillgänglighetsrådet föreslår socialnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR).    

Socialnämndens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunala 

tillgänglighetsrådet (KTR). 

_____________________________________________________________   

Beskrivning av ärendet 
Kommunala handikapprådets reglemente gäller från och med september 
2018.  

Vid sammanträdet den 25 november arbetar kommunala handikapprådet med 
förslag till reviderat reglemente.  

I samband med revideringen av reglementet byter kommunala 
handikapprådet namn till kommunala tillgänglighetsrådet. Namnbytet gäller 
från och med januari 2020.  

Se förslag till reglemente i dokumentet Förslag till reglemente för 
kommunala tillgänglighetsrådet 191125       

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 10 januari 2019 

Protokollsutdrag KHR, § 34, 25 november 2019 

Förändringar i reglemente för kommunala handikapprådet (KHR) 191125 

Förslag till reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet 191125 

Nuvarande reglemente 
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Sn § 5 (forts) Dnr 2019-000132  
 

 

Förslag som läggs på mötet  
Marie Svensson, V, föreslår bifall till grundförslaget.   

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR). 

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 
bifaller det.  

_____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 

Kommunala tillgänglighetsrådet, för kännedom 
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Sn § 6 Dnr 2020-000005  

Uppföljning av placeringskostnader 2020 
Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2020.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens 
verksamheter. 

I enlighet med socialnämndens rutin för uppföljning av placeringskostnader 
ska alla placeringar inom Individ- och familjeomsorgen och 
Ensamkommande redovisas för socialnämnden varje månad. 

Underlag för beslut 
Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2020 

_____ 
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Sn § 7 Dnr 2020-000011  

Uppföljning av personalkostnader 2020 
Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom verksamheten Bistånd, 
Hälsa och sjukvård. 

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 
Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens 
verksamheter.   

I enlighet med socialnämndens rutin för ekonomisk uppföljning ska 
personalkostnaderna inom de verksamheter som bedrivs 24/7 följas upp 
månadsvis i enlighet med beslutad ordning.   

_____ 
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Sn § 8 Dnr 2020-000015  

Feriepraktik för ungdomar 2020 
Socialnämndens beslut 
1. Kommunen erbjuder feriepraktik till ungdomar som gått ut årskurs 1 och 

2 i gymnasieskolan samt ungdomar som gått årskurs 9. I mån av plats och 
inom ramen för gällande budget kan även elever som gått ut årskurs åtta 
erbjudas praktik. Feriepraktik ska även erbjudas till ungdomar som ingår i 
kommunens aktivitetsansvar. 

2. Lön utbetalas med 65 kronor per timme för samtliga praktikanter oavsett 
placering.            

3. Förutom kommunala arbetsplatser erbjuds även företag och föreningar att 
ta emot ungdomar för feriepraktik. 

4. Insatser görs i samverkan med socialtjänsten och kommunens KAA-
ansvarig för att erbjuda ungdomar med särskilda behov feriepraktik. 

5. Inom ramen för budgeterade medel avsätts cirka 150 tkr för 
administration inom verksamhetsområdet ”Arbete och Integration”.   

 _____________________________________________________________ 

Reservation 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutspunkt 1 och 
5 till förmån för eget förslag.    

Beskrivning av ärendet 
Kommunen anordnar feriepraktik för ungdomar som gått ut årskurs ett och 
två i gymnasieskolan samt ungdomar som gått årskurs nio i grundskolan. 
Ungdomar som gått ut årskurs åtta kan även erbjudas praktik om det finns 
platser och ekonomiskt utrymme kvar efter att ovanstående grupper gjort 
sina val. Ungdomarna kan placeras i kommunala verksamheter, i föreningar 
och på företag. I de kommunala förvaltningarna placeras de inom vård och 
omsorg, förskola, park eller andra lämpliga arbetsplatser.  

Syftet med feriepraktik inom föreningslivet är bland annat att främja den 
framtida ledarrekryteringen.  

Syftet med praktik inom privata näringslivet är att kommunens ungdomar 
ska få erfarenhet från hur det kan vara att arbeta i ett privat företag.  
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Det bör poängteras att vid all feriepraktik är det av stor vikt att ungdomarna 
introduceras i verksamheten på ett bra sätt och får en bra handledning. 

Förväntat antal 
Det beräknas finnas c:a 550 ungdomar inom kommunen i de åldersgrupper 
som omfattas av praktiken. 

Utifrån tidigare års erfarenhet förväntas c:a 260 – 280 ungdomar anmäla sig 
och genomföra praktiken på de olika arbetsplatserna. 

Tidigare år har ansökningarna varit relativt jämt fördelade mellan företag, 
föreningar och kommun. 

Kostnader 
I socialnämndens budget för 2020 har det anslagits 1 403 tkr. 
Feriepraktiken är under 3 veckor och omfattar totalt 75 timmar/person. 
Totalt erbjuds feriepraktik under 9 veckor uppdelat på tre perioder. 
Förslaget är att lönen uppgår till 65 kronor/timme oavsett yrkesområde. 
Kommunen anställer och sköter det administrativa kring praktik hos företag 
och föreningar. Företagen och föreningarna ansvarar för arbetsledning och 
handledningen. 

De privata företagen faktureras i efterhand och betalar 36 kronor i timmen av 
lönekostnaden.  

Föreningarna faktureras i efterhand och betalar 675 kronor per praktikant 
som man tagit emot.  

All OB och tid som överstiger 75h betalas av respektive arbetsgivare. 

Budgeterade medel inklusive fakturerade medel beräknas täcka kostnaderna 
för cirka 270 feriepraktikanter under 2020. Kalkylen grundar sig på ungefär 
samma fördelning mellan företag, föreningar och kommun som föregående 
år.      

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-01-16 
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Förslag som läggs på mötet  
Marie Svensson, V, föreslår att punkten 1 i grundförslaget ändras till: 
Kommunen erbjuder feriepraktik till ungdomar som gått ut årskurs 1 och 2 i 
gymnasieskolan samt ungdomar som gått ut årskurs 8 och 9. Feriepraktik ska 
även erbjudas till ungdomar som ingår i kommunens aktivitetsansvar. 

Socialdemokraterna yrkar bifall till ändringsförslaget.  

Lena Andersson, C, föreslår avslag till ändringsförslaget.  

Rasmus Ericsson, KD, föreslår i tilläggsförslag att beslutspunkt 3 i 
grundförslaget stryks. 

Karin Wallén, C, föreslår att punkten 6 i grundförslaget ändras till: Inom 
ramen för budgeterade medel avsätts cirka 150 tkr för administration inom 
verksamhetsområdet Arbete och Integration. 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslår avslag till ändringsyrkandet.  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden besluta att 
1. Kommunen erbjuder feriepraktik till ungdomar som gått ut årskurs 1 och 2 
i gymnasieskolan samt ungdomar som gått årskurs 9. I mån av plats och 
inom ramen för gällande budget kan även elever som gått ut årskurs åtta 
erbjudas praktik. Feriepraktik ska även erbjudas till ungdomar som ingår i 
kommunens aktivitetsansvar. 2. Lön utbetalas med 65 kronor per timme för 
samtliga praktikanter oavsett placering. 3.Vid anordnande av 
feriepraktikplatser ska insatser göras för att förmedla en positiv bild av 
kommunen som arbetsgivare samt inspirera ungdomarna till ett yrkesval mot 
våra bristyrken. 4. Förutom kommunala arbetsplatser erbjuds även företag 
och föreningar att ta emot ungdomar för feriepraktik. 5. Insatser görs i 
samverkan med socialtjänsten och kommunens KAA-ansvarig för att erbjuda 
ungdomar med särskilda behov feriepraktik. 6. Inom ramen för budgeterade 
medel avsätts cirka 275 tkr för administration som motsvarar en omfattning 
av 0.5 tjänst inom verksamhetsområdet ”Arbete och Integration”.   

Till det har kommit förslag om ändring i punkt 1 och 6. 

Efter fråga på grundförslaget mot ändringsförslaget punkt 1 finner 
ordförande att socialnämnden bifaller grundförslaget. 
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Omröstning begärs. 

De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som avslår grundförslaget 
röstar Nej.  

Omröstningsresultat  Ja Nej  
Andreas Karlsson, C  X 

Frida Skoog, M  X 

Pia Hernerud, S   X 

Lena Andersson, C  X 

Karin Wallén, C  X 

Rasmus Ericsson, KD  X 

Gunnel Persson, S   X 

Yvonne Rosvall, S   X 

Ylwa Salomonsson, S   X 

Marie Svensson, V   X 

Clas Sundberg, SD  X 

  __________________________________ 

   6 5 

Med 6 Ja och 5 Nej finner ordförande att socialnämnden bifaller 
grundförslaget punkt 1.  

Ajournering klockan 16.32–16.34 

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 
det.  

Efter fråga på grundförslaget mot ändringsförslaget punkt 6 finner 
ordförande att socialnämnden bifaller ändringsförslaget. 

Omröstning begärs.  

De som bifaller ändringsförslaget röstar Ja och de som avslår 
ändringsförslaget röstar Nej.  
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Omröstningsresultat  Ja Nej  
Andreas Karlsson, C  X 

Frida Skoog, M  X 

Pia Hernerud, S   X 

Lena Andersson, C  X 

Karin Wallén, C  X 

Rasmus Ericsson, KD  X 

Gunnel Persson, S   X 

Yvonne Rosvall, S   X 

Ylwa Salomonsson, S   X 

Marie Svensson, V   X 

Clas Sundberg, SD  X 

  __________________________________ 

   6 5 

Med 6 Ja och 5 Nej finner ordförande att socialnämnden bifaller 
ändringsförslaget punkt 6.  

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 
bifaller det.  

_____ 

Kopia till 
Sara Comén, tf verksamhetschef Arbete och Integration 
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Omorganisation Socialförvaltningen 2020 
Kort sammanfattning 
Socialnämnden föreslås anta förslag till ny organisation.   

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att från och med den 1 februari 2019 organisera 

Arbete och Integration som en enhet under IFO. 

2. Socialnämnden beslutar att från och med den 1 februari 2020 organisera 
Bemanningspoolen som en enhet under Hemtjänsten.  

_____________________________________________________________ 

Reservation 
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet punkt 2 
till förmån för eget förslag.  

Beskrivning av ärendet 
Den nya organisationen för Socialförvaltningen 2020 innebär att Arbete och 
Integration organiseras som en enhet under IFO samt att Bemanningspoolen 
organiseras som en enhet under Hemtjänsten. Syftet med omorganisationen 
är bland annat att skapa en effektivare förvaltning med färre verksamheter 
samt undvika verksamheter med endast en chef på grund av att detta blir för 
sårbart för både verksamheten och förvaltningen.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 10 januari 2020 

Sammanträdesprotokoll 16 januari 2020, 11 § MBL – Omorganisation 
Socialförvaltningen 2020 med bilaga 

Bilaga 1. Förslag till ny organisation 

Bilaga 2. Särskilt boende samt Stöd och service – Riskbedömning av 
arbetsmiljön då Bemanningspoolen flyttas till Hemtjänsten 

Bilaga 3. Bemanningspoolen - Riskbedömning av arbetsmiljön inför beslut 
om verksamhetsförändring inom Bemanningspoolen 
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Bilaga 4. Bemanningspoolen - Riskbedömning av arbetsmiljön inför beslut 
om verksamhetsförändring inom Hemtjänsten 

Bilaga 5. IFO - Riskbedömning av arbetsmiljön då Arbete och Integration 
flyttar till IFO 

Bilaga 6. Arbete och Integration - Riskbedömning av arbetsmiljön då Arbete 
och Integration flyttar till IFO 

Bilaga 7. Bemanningspoolen - Konsekvensanalys organisationsförändring 

Bilaga 8. Bemanningspoolen - Konsekvensanalys verksamhetsförändring  

Förslag som läggs på mötet  
Marie Svensson, V, föreslår i ändringsförslag i punkt 2 att behålla 
Bemanningspoolens organisatoriska del så den motsvarar kommunens behov 
samt behålla antalet tillsvidare anställda undersköterskorna till nuvarande 20 
stycken. Vi ska ha trygga anställningsvillkor i kommunen samt 
tillsvidareanställa i första hand. Färre antal undersköterskor ökar 
patientsäkerhetsriskerna. Viktigt att behålla undersköterskekompetens i 
kommunen och öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. 

Pia Hernerud, S, föreslår i ändringsförslag i punkt 2 att Bemanningspoolen 
ska (kan) behållas i sin nuvarande organisatoriska form men dimensioneras, 
både vad gäller ledningsfunktion och fältpersonal, så att det motsvarar 
verksamhetens behov och Socialförvaltningens ekonomiska förutsättningar. 
Särskild vikt ska läggas vid att fördelningen av resurserna inom 
verksamheten sker över hela kommunen. 

Karin Wallén, C, föreslår bifall till grundförslaget punkt 1 och 2.   

Beslutsgång 
Ajournering klockan 16.58 – 17.03 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden besluta att 
1. Från och med den 1 februari 2019 organisera Arbete och Integration som 
en enhet under IFO. 2. Från och med den 1 februari 2020 organisera 
Bemanningspoolen som en enhet under Hemtjänsten.  

Till det har kommit två förslag om ändring i punkt 2.  
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Ordförande ställer ändringsförslagen mot varandra. Efter fråga på bifall till 
ändringsförslagen var för sig finner ordförande att socialnämnden bifaller 
Socialdemokraternas ändringsförslag. 

Ordförande ställer därefter grundförslaget punkt 2 mot ändringsförslaget. 
Efter fråga på grundförslaget mot ändringsförslaget finner ordförande att 
socialnämnden bifaller grundförslaget.  

Omröstning begärs. 

De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller 
ändringsförslaget röstar Nej.  

Omröstningsresultat  Ja Nej  
Andreas Karlsson, C  X 

Frida Skoog, M  X 

Pia Hernerud, S   X 

Lena Andersson, C  X 

Karin Wallén, C  X 

Rasmus Ericsson, KD  X 

Gunnel Persson, S   X 

Yvonne Rosvall, S   X 

Ylwa Salomonsson, S   X 

Marie Svensson, V  - -      

Clas Sundberg, SD  X 

  __________________________________ 

   6 4 

Med 6 Ja, 4 Nej och 1 avstår finner ordförande att socialnämnden bifaller 
grundförslaget punkt 2.   

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att socialnämnden 
bifaller det.  
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Kopia till 
Sociala ledningsgruppen 
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Ny detaljbudget 2020 
Kort sammanfattning 
Socialnämnden ska besluta om sin detaljbudget för 2020.  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden antar ny detaljbudget för 2020 för den egna 

verksamheten.  

_____________________________________________________________ 

Deltar inte i beslut 
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna deltar inte i beslutet med hänvisning 
till eget budgetförslag.  

Beskrivning av ärendet 
Förslag till detaljbudget för 2020 enligt bilaga.       

Ny detaljbudget för 2020 innebär att förvaltningen går in i en ny organisation 
från och med 1 februari 2020, med fem verksamheter istället för sju.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 10 december 2019 

Förslag till ny detaljbudget 2020 Socialnämnden  

Sammanställning detaljbudget 2020 – plan 2021-2022 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnde anta ny 
detaljbudget för 2020 för den egna verksamheten. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 
det.  

______ 

Kopia till 
Sociala ledningsgruppen 
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Socialförvaltningen - Besparingar och åtgärder 2019-
2020 
Kort sammanfattning 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om ny rambudget för 2020 som innebär 
att socialnämnden får en utökad ram revideras beslutade besparingar och 
åtgärder för Socialförvaltningen 2019-2020.  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att följande besparingar inte ska genomföras: 

- IFO: Minskning av tre tjänster inom Öppna enheten 

- Bistånd/Hälsa och sjukvård: minska bemanningen och avsluta påbörjat 
arbete med rehabiliterande arbetssätt 

- Stöd och service: Minskning med en heltidstjänst inom Boendestöd   
_____________________________________________________________ 

Reservation 
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag.  

Beskrivning av ärendet 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om ny rambudget för 2020 revideras 
beslutade besparingar och åtgärder för Socialförvaltningen 2019-2020. 

Sociala ledningsgruppen har tillsammans arbetat fram ett förslag utifrån 
kommunfullmäktiges beslut som innebär 11 miljoner i utökad ram för 
socialnämnden. Utökad ram medför att ett antal av de besparingar och 
åtgärder som socialnämnden beslutade om den 30 september 2019 inte 
kommer att genomföras och ett antal kommer att genomföras. Sociala 
ledningsgruppens förslag till vilka besparingar och åtgärder som ska 
genomföras och inte har utgått ifrån omfattningen av alternativkostnader och 
konsekveser för medborgarna om besparingarna genomförs.    
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 9 december 2019 
Socialnämnden § 122, 30 september 2019 
Besparingsförslag 1-15 
Bilaga 1-9 Riskbedömning av arbetsmiljön vid verksamhetsförändring 

Förslag som läggs på mötet  
Karin Wallén, C, föreslår i ändringförslag att grundförslaget punkt 1stryks 
eftersom dessa åtgärder redan är genomförda.  

Pia Hernerud, S, föreslår i ändringsförslag i punkt 1 att förslaget ”Särskilt 
boende: Omvandla ytterligare fyra lägenheter på Solbacka servicehus till 
trygghetslägenheter ” inte ska genomföras och därför flyttas till punkt 2.  

Rasmus Ericsson, KD, föreslår avslag till Socialdemokraternas 
ändringsyrkande.  

Marie Svensson, V, föreslår bifall till Socialdemokraternas ändringsförslag 
punkt 1 och bifall till grundförslaget punkt 2.  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att 1. Socialnämnden 
beslutar att följande besparingar ska genomföras: -Bistånd/Hälsa och 
sjukvård: Avsluta insatsen anhörigbidrag; - Särskilt boende: Omvandla 
ytterligare fyra lägenheter på Solbacka servicehus till trygghetslägenheter; - 
Bemanningspoolen: Större förändringar/effektiviseringar inom 
Bemanningspoolen; 2. Socialnämnden beslutar att följande besparingar inte 
ska genomföras: - IFO: Minskning av tre tjänster inom Öppna enheten; - 
Bistånd/Hälsa och sjukvård: minska bemanningen och avsluta påbörjat 
arbete med rehabiliterande arbetssätt; - Stöd och service: Minskning med en 
heltidstjänst inom Boendestöd. 

Till det har kommit ändringsförslag i punkt 1 och 2. 

Ordförande frågar först på bifall mot avslag till ändringsförslag i punkt 1. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller det.  

Ordförande frågar därefter på bifall mot avslag till ändringsförslag i punkt 2. 
Efter fråga finner ordförande att socialnämnden avslår det. 
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Omröstning begärs.  

De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller 
ändringsförslaget röstar Nej.  

Omröstningsresultat  Ja Nej  
Andreas Karlsson, C  X 

Frida Skoog, M  X 

Pia Hernerud, S   X 

Lena Andersson, C  X 

Karin Wallén, C  X 

Rasmus Ericsson, KD  X 

Gunnel Persson, S   X 

Yvonne Rosvall, S   X 

Ylwa Salomonsson, S   X 

Marie Svensson, V   X      

Clas Sundberg, SD  - - 

  __________________________________ 

   5 5 

Med 5 Ja, 5 Nej och 1 avstår finner ordförande att socialnämnden bifaller 
grundförslaget punkt 2.    

______ 

Kopia till 
Sociala ledningsgruppen 
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Redovisning av delegationsbeslut 2020 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.          

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden 
beslutad delegationsordning. Beslut som tas på delegation redovisas för 
socialnämnden vid varje sammanträde.  

Socialnämnden har begärt att få ta del mer ingångende av några 
delegationsbeslut i enskilda ärenden vid varje sammanträde.  

Inför sammanträdet har ett delegationsbeslut från området Bistånd, ett från 
området LSS, ett från området Integration samt ett från området Individ- och 
familjeomsogen valts ut som redovisas.      

Underlag för beslut 
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 december 2019 
Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 
Integration, 1-31 december 2019 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 
godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 
det. 

_____ 
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Uppföljning - Socialförvaltningen - 
Verksamhetsutveckling och kostnadseffektivitet     
Kort sammanfattning 
Socialnämnden tar del av Individ- och familjeomsorgens aktiviteter.  

Socialnämndens beslut 
1. Vid socialnämndens arbetsutskotts nästa möte ses formen för redovisning 

av verksamheternas pågående och planerade aktiviteter över. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
I februari 2019 beslutade socialnämnden att respektive verksamhets 
pågående och planerade aktiviteter följs upp månadsvis enligt bestämd 
ordning. 
Vid dagens sammanträde tar socialnämnden del av Individ- och 
familjeomsorgens pågående och planerade aktiviteter som syftar till att 
utveckla verksamheten och göra den mer kostnadseffektiv   

Underlag för beslut 
Uppföljning - Socialförvaltningen -Verksamhetsutveckling och 
kostnadseffektivitet reviderad senast 20191014 

Förslag som läggs på mötet  
Marie Svensson, V, föreslår att formen för redovisning av verksamheternas 
pågående och planerade aktiviteter över ses över vid socialnämndens 
arbetsutskotts nästa möte.  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att formen för redovisning av 
verksamheternas pågående och planerade aktiviteter över ses över vid 
socialnämndens arbetsutskotts nästa möte. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller det.  

_____ 
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Kopia till 
Sociala ledningsgruppen 
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Beslutsattestanter och ersättare 2020 
Kort sammanfattning 
Attestlistan är i behov av revidering och socialnämnden föreslås godkänna 
uppdaterad attestlista. 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner förslag till beslutsattestanter och ersättare 

enligt bilaga.  

2. Attestlisa gäller från och med 1 februari 2020.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden ska varje år godkänna förslag till beslutsattestanter och 
ersättare för sin verksamhet.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 8 januari 2020 

Attestlista socialförvaltningen 2019-12-01 

Nuvarande attestlista 2020-01-08 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 
godkänner beslutsattestanter och ersättare enligt bilaga. Attestlistan gäller 
från och med 1 februari 2020. 

Efter fråga på grundförslag finner ordförande att socialnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Beslutsattestanter och ersättare 
Ekonom 
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Socialnämndens uppdragslista 2020 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att efter revidering godkänna uppdragslistan.    

_____________________________________________________________    

Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens uppdragslista är en sammanställning över uppdrag som 
socialnämnden gett till förvaltningen och/eller arbetsutskottet. 
Uppdragslistan redovisas vid varje sammanträde. 

Följande uppdrag tillkommer: 

• Lämna information om ekonomisk uppföljning av feriepraktik 2019 till 
socialnämnden. Redovisas i februari 2020.      

Underlag för beslut 
Socialnämndens uppdragslista 2019-12-16 

_____ 
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Delegationsbeslut 2020 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas nedan.  

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 
 Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, 
ordförande och tjänstemän som framgår av delegationsförteckningen. 
Besluten ska redovisas till socialnämnden. 

Socialnämnden delges följande delegationsbeslut: 

1. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 
servering av alkoholdrycker den 3 december 2019 

Delegat: Alkoholhandläggare 

2. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 
servering av alkoholdrycker den 6 december 2019 

Delegat: Alkoholhandläggare 

3. Beslut om tobaksförsäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och 
liknande produkter (2018:2088) den 10 december 2019 

Delegat: Alkoholhandläggare 

4. Beslut om tobaksförsäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och 
liknande produkter (2018:2088) den 12 december 2019 

Delegat: Alkoholhandläggare 

5. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 
servering av alkoholdrycker den 19 december 2019 

Delegat: Socialnämndens ordförande 

6. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för 
servering av alkoholdrycker den 20 december 2019 

Delegat: Alkoholhandläggare    

Sekretessärenden 
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1. Delegationsrapport Bistånd, 1-31 december 2019 

2. Delegationsrapport Individ- och familjeomsorgen, 1-31 december 
2019 

_____ 
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Meddelanden 2020 
Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 

1. Kommunstyrelsen 11 december 2019 § 213: Ekonomisk uppföljning 2019  

_____ 
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Sn § 18 Dnr 2020-000019  

Övriga frågor 2020 
Kort sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lyfter Marie Svensson, V, följande övrig fråga: 

•  Till Socialförvaltningens erfarenhetsutbytesdagar den 14-15 januari 2020 
bjöds endast socialnämndens presidium in att delta. Resten av 
socialnämnden fick ingen inbjudan till dagarna och det utgick inte heller 
någon information till socialnämnden att dagarna skulle anordnas. Det är 
synd att det gick till på det viset. Även om syftet med dagarna var ett 
erfarenhetsutbyte för förvaltningens tjänstemän borde information ha 
lämnats till samtliga politiker i socialnämnden. 

_____ 
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