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Plats och tid Oasen tisdagen den 18 augusti 2020 kl. 08:30-11:30 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Gerd Lindgren (s) 

Justeringens plats och tid Torsdag den 20 augusti klockan 13:00.  

Underskrifter 
Sekreterare 

 
ANNA HALLGREN Paragrafer §§ 69-79 
  

Ordförande 
 
KERSTIN SJÖSTRÖM 

 

  

Justerare 
 
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 

  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Sociala utskottet 

Sammanträdesdatum 2020-08-18 

 
Datum för anslags 
uppsättande: 2020-08-20 

Datum för anslags 
nedtagande: 2020-09-11 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande 
 
Beslutande:  Kerstin Sjöström (c), ordförande 
  Ann-Kristin Strandman (c), §§ 74-79 
  Anna-Karin Lundberg (kd) 
  Gerd Lindgren (s) 
  Grethel Broman (s) 
 
 
 
Övriga:  Ulf Nygård, ekonom § 76 
  Linnéa Forsgren, förste socialsekreterare §§ 75, 77-79 
  Anna-Maria Nilsson, IFO-chef 
  Susann Hansson, t.f. socialchef 
  Anna Hallgren, sekreterare 
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§ 69 Dnr 93744  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs. 

 

______ 
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§ 70 Dnr 65002  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

_______ 
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§ 71 Dnr 67862  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

En (1) justerare ska utses jämte ordförande för att justera sammanträdets protokoll. 

 

Sociala utskottets beslut 

Gerd Lindgren (s) utses till justerare jämte ordförande. Justeringen sker torsdagen den 
20 augusti kl. 13:00. 

 

_______ 
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§ 72 Dnr 59920  

Anmälan av nya frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga nya frågor anmäls. 

 

_______ 
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§ 73 Dnr 92197  

Information från IFO-chef 

Sammanfattning av ärendet 

IFO-chef, Anna-Maria Nilsson, redovisar för sociala utskottet statistik för perioden 
gällande försörjningsstöd, vuxenärenden samt barnärenden.  

Gällande aktualiseringar av nya barnärenden har det varit lugnt under sommaren. I 
början av 2020 hade barnhandläggarna 22 utredningar vars utredningstid dragit över i 
tid. Nu är det endast 2 utredningar som är försenade. Antal placerade barn är samma 
som tidigare månader. Egna interna öppenvårdsinsatser har ökat och köpta externa 
insatser har minskat. Antalet ärenden har minskat i juni om man jämför med månaden 
innan.  

Gällande statistik för försörjningsstöd har antalet ansökningar och kostnader generellt 
minskat för perioden. Antalet hushåll som ansökt om försörjningsstöd är något mindre 
än tidigare månader. Fördelningen ser rätt likadant ut som under tidigare månader i år.   

Gällande statistik för vuxenärenden har antalet ärenden ökat marginellt. 
Övergångskontrakten har minskat totalt. 

Beslutsunderlag 

Statistik  vuxenärenden 
Statistik  barnärenden 
Statistik - försörjningsstöd 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 74 Dnr 46998  

Information från socialchefen 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad socialchef, Susann Hansson, informerar sociala utskottet om nuläget med 
processen av nedläggning av särskilt boende, Tobiasgården. Under sommaren har 
Susann Hansson träffat personalgruppen två gånger och MBL-information med facket 
har genomförts. Under denna vecka kommer anhöriga till de boende på Tobiasgården 
informeras.  

Sociala utskottet delges information att den nya socialchefen börjar sin anställning den 
1 september.  

Susann informerar om nuläget utifrån rådande pandemi samt hur sommaren utifrån 
pandemin varit och meddelar att sommaren varit lugn. Arbetet som skett under våren 
för att minska smittspridningen fortsätter under hösten. Utskottet efterfrågar att 
besöksrutinerna ses över för att möjliggöra att anhöriga kan träffa de boende även under 
de kallare månaderna även om fortsatt besöksförbud råder. 

Gällande öppenvårdsverksamheten Prästkragen som varit stängd sedan i mars har det 
funnits tankar om att eventuellt starta i liten skala. Men på grund av rådande 
besöksförbud kommer Prästkragen fortsatt vara stängd. 

Utskottet informeras om nuläget med arbetet att Juliagården övergår till intraprenad. 
Just nu utformas förslag till avtal. Tanken är att intraprenaden ska starta från och med 1 
januari 2021. 

Sociala utskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 

 



Sociala utskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2020-08-18
Sida

10(14)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KERSTIN SJÖSTRÖM  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 75 Dnr 2020-000107 750 

Internkontroll - slumpmässigt urval av beslutade ärenden inom sektor 
omsorg 

Sammanfattning av ärendet 

En stående punkt under sociala utskottets sammanträden är internkontroll med 
slumpmässigt urval av beslutade ärenden inom sektor omsorg. Tre slumpmässigt 
utvalda ärenden inom vuxen, barn och ekonomiskt bistånd redovisas varje sammanträde 
för internkontroll samt att öka kunskapen om hur handläggning av ärenden ser ut. 

Beslutsunderlag 

Slumpmässigt ärende  barn och unga 

Sociala utskottets beslut 

Internkontroll har genomförts där brister uppmärksammas men som beror på särskilda 
omständigheter. Utskottet efterfrågar internkontrollärenden från vuxenärenden samt 
försörjningsstöd. 

 

________ 
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§ 76 Dnr 2020-000370 042 

Månadsrapport per juli 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Utfall för juli visar på ett negativt utfall mot budget på -7,0 miljoner kronor. Ser vi 
enbart på hälsa och omsorg så är deras underskott -5,3 miljoner kronor. 
Flyktingverksamheten har ett underskott på -1,7 miljoner kronor. 

Intäkterna har ett negativt utfall mot budget på -1,4 miljoner kronor och det är främst 
bidrag som står för underskottet. Kostnader för lämnade bidrag och köp av 
huvudverksamhet har ett negativt utfall mot budget på -6,3 miljoner kronor. Här är det 
budgeterat med en lägre kostnad än vad beräknat att utfallet kommer bli. 
Personalkostnaderna visar på ett överskott med 2,6 miljoner kronor mot budget efter att 
kommunen erhållit full ersättning av sjuklönen under april till och med juli månad. Den 
ersättningen har uppgått till 1,3 miljoner kronor. Övriga kostnader visar ett underskott 
på -1,9 miljoner kronor jämfört med budget.  

De största negativa avvikelserna står inhyrda sjuksköterskor samt hyreskostnader för. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per juli 2020 

Sociala utskottets beslut 

Månadsrapport per juli 2020 överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

_______ 
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§ 77 Dnr 2020-000007 002 

Revidering av delegationsordning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. Följande förslag 
på revidering föreslås inom individ- och familjeomsorgens område (förslagen är 
markerade med röd text i delegationsordningen): 

Punkt S 1.15 Beslut om att återta ansökan om vård enligt 2 och 3 § LVU med sociala 
utskottet som föreslagen delegat. Denna punkt har tidigare saknats i 
delegationsordningen. 

Punkt S 13.3 Överklagande och yrkande om inhibition till Förvaltningsrätt och då 
beslut ursprungligen fattas av delegaten samt avgivande av yttrande i SoL-, LVU- och 
LVM-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat med delegaten i 
ursprungsbeslutet som föreslagen delegat. 

Punkt S 13.4 Överklagande och yrkande om inhibition till Kammarrätt när 
Förvaltningsrätt ändrat nämndens beslut och avgivande av yttrande i SoL-, LVU- och 
LVM-ärenden med sociala utskottet som föreslagen delegat. 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning  förslag på revideringar augusti 2020 

Tjänsteskrivelse 2020-08-11 

Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna revideringar av delegationsordningen. 

 

_______ 
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§ 78 Dnr 71212  

Kurser och Konferenser   

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner bjuder in till följande webbaserade kurser under 
hösten 2020; 

Bostäder för utsatta grupper, 26 augusti. 
Effektivare arbetssätt i socialtjänsten, 2 september 
Nära vård i kommunerna, 15 september  

 

Sociala utskottets beslut 

Deltagande från sociala utskottet övervägs i kursen "Nära vård i kommunen" den 15 
september. 

 

_________ 
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§ 79 Dnr 67774  

Meddelanden 

Följande meddelanden delges sociala utskottet; 

Upphävande av beslut rörande insatser enligt SoL för tillfällig vistelse för Södertälje 
kommun, Norbergs kommun, Vänersborgs kommun, Bergs kommun, Vingåkers 
kommun, Strömstads kommun, Lindesbergs kommun och Kalix kommun, dokid  
93834, 93821, 93813, 93777, 39760, 93718, 93703, 93618  

 

Avtal har undertecknats med Umeå universitet gällande verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU), dnr 2020-361-770 

 

_______ 

 




