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§ 52 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 § 181 och § 182 tillkommer.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Dagordningen fastställs.

§ 53 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Carl-Johan Wase (M) föreslås att justera dagens protokoll med David Larsson
(SD) som ersättare.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Carl-Johan Wase (M) utses att justera dagens protokoll med David Larsson
(SD) som ersättare.

§ 54 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandling av dagens sammanträde.
Annika Tholster (C) anmäler jäv i personärende § 183.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Anmälan av jäv tas till protokollet.
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§ 55 Ramjustering gällande hyreskompensation
Ärendenummer: Soc 273/2020
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning

Ärendet avser ramjustering från Programnämnd Social välfärd till
Socialnämnden gällande kompensation för hyresuppräkning med 201 tkr. Då
felaktiga hyresunderlag utgick till budgetläggning 2020 har del av posten för
överfört underskott från 2019 använts för att täcka felaktiga hyror. Nämnden
får inget överfört underskott från 2019. Ny ram är 559,0 mnkr.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2020-04-28
Förslag till beslut

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

Socialnämnden beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
David Larsson (SD) deltar inte i beslutet.

§ 56 Delårsrapport med prognos 1
Ärendenummer: Soc 494/2020
Handläggare: Lena Segerberg, Marie Worge
Ärendebeskrivning

Delårsrapport med prognos 1 syftar till att redovisa det ekonomiska resultatet
efter årets fyra första månader samt en första prognos för helåret.
Beslutsunderlag

- Delårsrapport med prognos 1, 2020-05-13
- PPT Delårsrapport med prognos 1, 2020-05-19
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
1. Socialnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 1 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
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Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.
Carl-Johan Wase (M), Faisa Maxamed (V) och Louise Ornell (V) deltar inte i
beslutet.

§ 57 Skrivelse gällande ekonomiska effekter inom
Socialnämnden till följd av Covid-19
Ärendenummer: Soc 659/2020
Handläggare: Johanna Viberg, Mats Brantsberg, Ann-Catrin Svantes Ohlson
Ärendebeskrivning

Utbrottet av Covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset, väntas medföra
omfattande konsekvenser för Socialnämndens verksamheter. Inledningsvis
väntas effekten bli hög sjukfrånvaro och därmed högre kostnader för vikarier.
De stora effekterna väntas dock senare genom ett ökat inflöde av personer i
behov av stöd till följd av isolering och arbetslöshet i samband med Covid-19.
Syftet med denna skrivelse är att på ett kortfattat sätt visa på verksamheternas
ekonomiska påverkan på såväl kort som lång siktig av utbrottet av covid19. Utifrån denna skrivelse, som riktas till Kommunstyrelsen
och Programnämnd Social välfärd, lyfts ett stort behov av att de nationellt
beslutade kostnadsersättningarna och statsbidragen fördelas till de
verksamheter som kostnaderna härleds till för att ge förutsättningar att skapa
såväl kortsiktiga som långsiktiga förutsättningar för att uppnå en ekonomi i
balans.
Beslutsunderlag

- Skrivelse gällande ekonomiska effekter inom Socialnämnden till följd av
Covid-19, 2020-05-12
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Skrivelsen antas och överlämnas till Kommunstyrelsen och Programnämnd
Social välfärd för kännedom.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.
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§ 58 Information om slutrapport för sociala investeringen
Bryggan
Ärendenummer: Soc 661/2020
Handläggare: Ann-Catrin Svantes Ohlson, Yvonne Haneskog
Ärendebeskrivning

Yvonne Haneskog, processledare sociala investeringar, berättar om den sociala
investeringen Bryggan - från destruktiv frånvaro till måluppfyllelse.
Bryggan är en förvaltningsöverskridande kommunal verksamhet och skapades
som alternativ till externa skolplaceringar. Syftet med verksamheten är att
erbjuda ett sammansatt stöd i form av behandling i kombination med
skolundervisning till elever med problematisk skolfrånvaro i grundskolan, samt
ge elevernas familjer stöd i att utveckla strategier för att stimulera till en ökad
skolnärvaro. Satsningen har i sin helhet resulterat i en positiv nettoeffekt för
kommunen vilket innebär att återföringen justeras till 99 procent av den
ursprungliga återföringsplanen. Socialnämnden får slutrapporten för
information.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2020-05-12
- Slutrapport Bryggan – från destruktiv frånvaro till måluppfyllelse, Ks 996/2016,
2020-04-28
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Socialnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 59 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovsdragning
Ärendenummer: Soc 132/2020
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB.
- Ordförandebeslut
- Avtal
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- Rekrytering
- Lex Sarah
- Personuppgiftsincident
- Attestkomplettering
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2020-04-23, 2020-04-30, 202005-07, 2020-05-14
Följande beslut dras som stickprov att redovisas vid nästkommande
sammanträde:
Malin Carlssons beslut om FR FB utredning till domstol 6:19 3 st, fattat den 17
april 2020.
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.

§ 60 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.
Beslutsunderlag

- Samverkansprotokoll, Myndighetsverksamhetens samverkansgrupp, 2020-0303, 2020-04-08
- Beslut från IVO, 2020-04-28, ärende om tillsyn efter klagomål, Soc 512/2019
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Förslag till beslut

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

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 61 Förvaltningscheferna informerar
Handläggare: Johanna Viberg, Ann-Catrin Svantes Ohlson, Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Johanna Viberg och biträdande förvaltningschefer AnnCatrin Svantes Ohlson och Mats Brantsberg informerar nämnden relevant
information om vad som hänt sedan förra sammanträdet.
Johanna Viberg informerar om läget gällande Corona. Förvaltningen för
sociala insatser har arbetat i stab sedan den 3 mars och har dagliga
avstämningar, samt avstämning med ordförande för Socialnämnden och
Funktionsstödsnämnden varje vecka. Det sker också kommunikation veckovis
med de fackliga organisationerna. Sjukfrånvaron i förvaltningen har varit
ganska balanserad och visar nu en nedåtgående trend. Beslut och
ställningstaganden som gjorts sedan föregående nämndsammanträde handlar
framför allt om sommaren. Huvudsemestern har beviljats och
sommaraktiviteter kommer att genomföras men i mer digital form. Man
arbetar mycket i team, såväl mellan verksamheter inom förvaltningen som med
andra delar av Socialnämndens verksamheter samt regionen. Förutsättningar
har skapats för att i samarbete med Stadsmissionen öppna ett härbärge för
hemlösa med covid-19.
Mats Brantsberg informerar om att de flesta verksamheterna inom
Förebyggande rullar på. Föräldrastödsverksamheten ligger lågt och de anställda
där bemannar framför allt ungdomstelefonen. Det har kommit väldigt få
samtal till den; de flesta kommer från andra, exempelvis lärare. Det pågår ett
arbete för att se om man kan starta en chattfunktion men det är inte helt enkelt
p.g.a. sekretess. Fältarna har fått information och utbildning från vårdhygien,
och har med sig en del grundutrustning. Det är klart med semestrar under
sommaren. Familjecentralerna stänger tre veckor (29-31) som tidigare somrar.
Mer information om förebyggande arbete under sommaren kommer på
nämndsammanträdet i juni.
Ann-Catrin Svantes Ohlson informerar om att på Myndighetsverksamheten
har en del personal testats för covid-19 vilket lindrar oro. Förutsättningar har
skapats för att många ska kunna arbeta hemifrån. Man byts av så att inte alla är
på plats samtidigt. Frånvaron är inte så hög. Antalet aktualiseringar har de
senaste veckorna varit högre än samma vecka förra året. Inledda utredningar är
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lite färre. Vid behov flyttas ärenden mellan enheter. Semestrarna är lagda och
man räknar med att alla ska kunna få sin planerade semester. Man har tänkt till
extra kring vilka som går på semester samtidigt.
Nästa vecka sjösätts e-signeringen av ordförandebeslut.
Beslutsunderlag

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

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 62 Ordförande informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande Carina Toro Hartman (S) informerar nämnden relevant
information om vad som hänt sedan förra sammanträdet.
Det finns inte så mycket att informera om då mycket ställs in på grund av
Corona. Flera nämndledamöter som tillhör riskgrupp på grund av ålder har
hört av sig och funderar på att vara med på utskotten där det är färre deltagare.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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