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§ 63 Godkännande av dagordning
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande förklarar dagens sammanträde med Socialnämnden öppnat.
Därefter förrättar nämndsekreteraren upprop för att klargöra vilka som
tjänstgör under dagens sammanträde. Nämnden förklaras därefter vara
beslutsför.
Ordförande ger nämnden möjlighet att anmäla övriga ärenden till
dagordningen.
Personärendena §§ 207, 211-212, 214, 219, 221-222 tillkommer.
Ärende § 71 utgår.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Dagordningen fastställs.

§ 64 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Argjira Morina (M) föreslås att justera dagens protokoll med David
Larsson (SD) som ersättare.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Argjira Morina (M) utses att justera dagens protokoll med David
Larsson (SD) som ersättare.

§ 65 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandling av dagens sammanträde.
Sara Maxe anmäler jäv i personärende § 211.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Anmälan av jäv tas till protokollet.
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§ 66 Ramjustering och ombudgetering
Ärendenummer: Soc 273/2020
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning

Enligt uppdrag från ekonomidirektören och kommundirektören sker en
ramjustering från Socialnämnden till Kommunstyrelseförvaltningen för att
finansiera den riskinventering som utförs av Säkerhetsavdelningen och för att
tillsätta en kommunikatör i beredskap. Ramjusteringen omfattar 36 tkr enligt
Sov 380/2020, Kommunstyrelsen 1625/2019.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2020-05-25
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Socialnämnden:
1. Reviderad budgetram för Socialnämnden fastställs.
2. Reviderad driftbudget för Socialnämnden fastställs.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 67 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Soc 352/2020
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning

Lena Segerberg informerar om den ekonomiska månadsrapporten för maj.
Beslutsunderlag

- Ekonomisk månadsrapport maj
- Presentation av månadsrapporten
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Rapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.
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§ 68 Ändringar i delegationsordningen
Ärendenummer: Soc 117/2020
Handläggare: Pernilla Magnusson
Ärendebeskrivning

Några ändringar behöver göras i Socialnämndens delegationsordning.
Ansökan till Migrationsverket om ersättning för statsbidrag
Delegat för ansökan till Migrationsverket om ersättning för statsbidrag är
ekonomiadministratör och ekonomiassistent inom Förvaltningen för sociala
insatser, Eget utförande, Individ och familjeomsorg. Ekonomiassistenten har
avslutat sin anställning och tjänsten ska inte återbesättas. Förslaget är att
delegat ekonomiassistent för aktuellt ärende tas bort från delegationsordningen
då tjänsten är borttagen.
Verksamheten för stödjande och förebyggande arbete
Den nya enheten Verksamheten för stödjande och förebyggande arbete har i
sin organisation inte någon verksamhetschef för Budget- och skuldrådgivning,
Familjecentralsenheten och Förebyggande enheten. Delegationsordningen
behöver därför ändras för Verksamheten för stödjande och förebyggande
arbete för de beslut där verksamhetschef är delegat; yttrande till IVO i
samband med verksamhetstillsyn, beslut om anställning av enhetschef samt
beslut om organisationsförändring. Förslaget är att biträdande förvaltningschef
inom Kommunstyrelseförvaltningen för Verksamheten för stödjande och
förebyggande arbete, utses som delegat.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ekonomiassistent, 2020-06-02
- Tjänsteskrivelse verksamhetschef, 2020-06-02
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- De föreslagna ändringarna i delegationsordningen antas.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.
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§ 69 Information om stöd vid vårdnadsöverflytt
Handläggare: Åsa Svensén
Ärendebeskrivning

Åsa Svensén, gruppledare på enheten för Familjehem och familjerätt, berättar
om hur det fungerar när vårdnaden av ett familjehemsplacerat barn flyttas över
till familjehemsföräldrarna, och om vilket fortsatt stöd som erbjuds
familjehemmet.
Förslag till beslut

Myndighetsverksamheten Individ- och familjeomsorgs förslag till
Socialnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 70 Information om lokal- och bostadsförsörjningsplan
Ärendenummer: Soc 796/2020
Handläggare: Helena Hasslert
Ärendebeskrivning

Lokalförsörjningsstrateg Helena Hasslert informerar om lokal- och
bostadsförsörjningsplanen. Programområdets lokal-och
bostadsförsörjningsplan beskriver verksamheternas behov av lokaler, boenden
och bostäder. Planen sträcker sig över åtta år, där de första fyra åren har en
investeringsplan med driftkostnadskonsekvenser och de sista fyra åren
beskriver en mer översiktlig behovsbild. Varje år ska programnämnden, som
en del av sin budget- och verksamhetsplanering, fastställa en lokal- och
bostadsförsörjningsplan.
Inom socialnämndens verksamheter behöver en utveckling av boendekedjor
och alternativa boendelösningar ske, där en del är det fortsatta samarbetet med
de kommunala fastighetsbolagen. Den stora utmaningen är att ta fram
kostnadseffektiva lokaler för att kunna bedriva effektiv vård och behandling i
egen regi. Behovet av övergångsbostäder skulle kunna öka till följd av det
arbete förvaltningen gör med boendekedjorna.
Beslutsunderlag

- Reviderad lokal- och bostadsförsörjningsplan 2021-2024, beslutad 2020-05-28
- Reviderat investeringsprogram 2021-2024, beslutat 2020-05-28
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Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 71 Information om digitaliseringseffekter i samband med
covid-19
Handläggare: Christian Cederhag
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Socialnämndens sammanträde den 17 juni 2020.

§ 72 Information om Uppdrag Barnprocessen
Handläggare: Linda Carlsson, Eva Cading,
Ärendebeskrivning

Uppdragsledare Linda Carlsson och enhetschef Eva Cading berättar om
uppdraget att göra en översyn av barnbostad, korttids och ungdomsfritids
inom LSS för att säkerställa platsbehov. Inom programområde Social välfärd
finns behov av platser för både barnbostad samt korttidsvistelse inom LSS och
SoL. Verksamheterna är uppbyggda utifrån LSS-beslut men behov finns även
från socialtjänsten att köpa utförande i LSS verksamhet men då med beslut
enligt SOL. Uppdraget innebär att göra en översyn av om det är effektivare att
skapa en gemensam verksamhet för barn och unga inom målgruppen oavsett
lagrum samt hur flöden och planering för platser ska hanteras. Det behövs en
gemensam samverkansprocess som utgår från individens bästa.
Beslutsunderlag

- Uppdragsbeställning – översyn av barnbostad, korttids och ungdomsfritids
inom LSS för att säkerställa platsbehov, 2020-01-27
- Presentation - Uppdrag Översyn av barnbostad inom LSS, 2020-06-17
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.
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§ 73 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Soc 132/2020
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB.
- Ordförandebeslut
- Avtal
- Rekrytering
- Personuppgiftsincident
- Utlämnande av allmän handling
- Hemvärnsprövning
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2020-05-28, 2020-06-04, 202006-11
- Attestkomplettering
Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut från W3D3.
- Attestkomplettering
- Delegationsbeslut innehållande sekretess finns i pärm.
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 74 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Soc 120/2020
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Varje månad anmäls handlingar som inkommit och som bedömts relevanta för
Socialnämnden att få kännedom om.
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Beslutsunderlag

- Delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens semester (FSI),
2020-06-02
- Beslut från IVO, 2020-05-06, ärende om tillsyn efter klagomål, Soc 886/2019
- Samverkansprotokoll, Förvaltningen för sociala insatsers samverkansgrupp,
2020-04-07, 2020-05-14
- Samverkansprotokoll, Myndighetsverksamhetens samverkansgrupp,
2020-05-06
- Samverkansprotokoll, Förebyggande, 2020-04-01, 2020-04-16
- Programnämnd social välfärd, delårsrapport med prognos 1, Sov § 70
2020-05-28
- Programnämnd social välfärd, ombudgeteringar maj 2020, Sov § 69
2020-05-28
- Nationell vägledning för vädervarningar, SMHI
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Anmälan av handlingar läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 75 Förvaltningscheferna informerar
Handläggare: Johanna Viberg, Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Johanna Viberg och biträdande förvaltningschef Mats
Brantsberg informerar nämnden relevant information om vad som hänt sedan
förra sammanträdet.
Mats Brantsberg informerar om en nytillkommen verksamhet inom
Förebyggande enheten under sommaren. Det är en aktiv uppsökande
verksamhet riktad mot ungdomar i Baronbackarna och Markbacken, och de
personer som anställts är kända av ungdomarna. De medel som sökts för att
finansiera verksamheten har beviljats.
Johanna Viberg informerar om Förvaltningen för sociala insatsers arbete
utifrån covid-19. Från att ha haft avstämningar med staben varje dag har man
nu avstämningar tre gånger i veckan. Sedan stabsarbetet inleddes i mars har
förvaltningschefen fattat 33 beslut och ställningstaganden. De som tillkommit
sedan sist handlar om daglig verksamhet på distans i juni och att interna
salsutbildningar kommer att återupptas till hösten. Förvaltningen fortsätter att
arbeta i stabsläge under sommaren, och man har skapat en bra struktur för
vilka som går in som tillförordnade förvaltningschefer och stabschefer under
semestrarna i sommar. Vad gäller sjukfrånvaron bland medarbetarna har det
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under en längre tid varit en ganska stabil nedåtgående trend, som dock har gått
lite uppåt på sistone. Bland personal och brukare som bekräftats smittade av
covid-19 är det nu fler friskförklarade än sjuka.
Beslutsunderlag

- Information till nämnd om arbetet och nuläget gällande Coronavirus FSI
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 76 Ordförande informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande Carina Toro Hartman (S) informerar nämnden relevant
information om vad som hänt sedan förra sammanträdet.
Det har varit en mycket annorlunda vår. Året inleddes med
organisationsförändringen där Socialnämndens verksamheter delades upp på
tre förvaltningar. Innan en struktur hann sättas ordentligt kom Corona. Vad
som händer till hösten är ännu oklart; förmodligen går det inte att gå tillbaka
till någon form av normalitet riktigt än. Förhoppningen var att alla skulle
kunna delta fysiskt från augusti men det kanske inte kommer gå. Det är
glädjande att nämnden i alla fall på den första delen av sammanträdet kan ha
åhörare på distans – under den andra delen då sekretessärenden hanteras är det
ännu inte möjligt.
Arbetet att utifrån organisationsförändringen hitta nya roller och relationer har
avstannat lite grann i och med Corona, men är påbörjat så smått. En anledning
till förändringen är att kunna arbeta bättre med gränsdragningsproblematiken,
som dagens föredragning om barnbostäder är en del i. Förhoppningen är att
nämnden till hösten ska kunna få lite mer verksamhetsinformation igen och få
lite mer normalläge i nämndarbetet.
Ordförande avslutar med att önska alla en glad sommar!
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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