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Dnr 2020-000003 006

Val av justerare och tid för justering - 2020
Beslut
2:e vice ordförande Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese
Åberg (M) justera dagens protokoll. Ordinarie (d.v.s ej omedelbar) justering
sker på kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, 2020-06-30, klockan
11:00.
________________
Exp: Akten
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Dnr 2020-000030 042

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning - 2020
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och svarar på frågor.
Ekonom Anna Lindén närvarar under ärendebehandlingen och svarar på
frågor.
Sammanfattning
Socialnämndens prognos jämfört med budget visar ett underskott med 26
650 tkr. En förbättring med 2 150 tkr sedan april månads uppföljning.
Individ-och familjeomsorgen visar ett prognosticerat underskott med 20 000
tkr. Underskottet härrör från kostnader för köp av vård och ekonomiskt
bistånd som sammanlagt ger ett underskott på ca 21 000 tkr samt från
uteblivna intäkter från Migrationsverket avseende placerade barn.
Personalkostnader inklusive inhyrd personal och statsbidrag ge ett överskott
på ca 650 tkr.
Underskottet består endast av klientrelaterade kostnader.
Åtgärder


Digital medarbetare innebär möjlighet till omflyttning och förstärkning
av resurser för uppföljning och planering mot egen försörjning. Vilket
möjliggjort tätare kontakter med klienter för uppföljning.
 Förstärkt samverkan mellan arbetsmarknadsenheten samt SFI pågår som
ett led i att försörjningsstödstagare kommer ut i aktivitet.
 Översyn organisationen inom individ- och familjeomsorgen skapar nya
enhetsstrukturer. Kommer påverka arbetsmiljön positivt. Tydlighet och
sammanhållen myndighetsutövningen i barnavården är en del av detta.
 Besparingen inom öppenvård vuxna är genomförd men ger inte
helårseffekt.
Funktionsstöd visar ett prognosticerat underskott med 6 700 tkr.
Ökade placeringskostnader samt att personalkostnaderna inte är i nivå med
given budget.
Omställning från årsarbetstidsavtalet till AB i samband med kraftiga
besparingar i gruppbostäderna har inneburit att man inte är i fas med tilldelad
budget.
Viss del av underskottet beror på Covid-19.
Minskad intäkt från Migrationsverket med ca 2 000 tkr. Oklara besked från
migrationsverket.
Åtgärder
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Anpassning till tilldelad budget inom gruppbostäderna pågår i form av
schemaöversyn, samplanering och minskning av personalresurser. Från
årsskiftet finns inte årsarbetstidsavtalet kvar utan det är avtal enligt AB.
Detta innebär att kostnaden för övertid har ökat eftersom inte plus och
minustimmar finns kvar.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning
Bedömning
Socialnämndens ansvarsområde består till största delen av lagstyrd
verksamhet.
Utbetalning av ekonomiskt bistånd är fortsatt högt, men har minskat de
senaste månaderna. I maj är utbetalningen bistånd lägre än tidigare månader
under året. Inflödet av nya ärendet ligger stabilt men antalet avslutade
hushåll har ökat under april och maj. Minskningen av utbetalt ekonomiskt
bistånd är även ett resultat av de förändringar som gjorts i riktlinjerna
avseende busskort och bilinnehav. Arbetet med att se över rutiner och
riktlinjer pågår. Ett mer aktivt klientarbete har påbörjats där handläggarna
har tätare kontakt med försörjningsstödstagarna och ökat antal uppföljningar.
En samverkansform med SFI är nu upprättad, vilket innebär att de personer
som läser på SFI följs upp regelbundet. Från juni månad är resurserna i
planeringsgruppen förstärkta med en heltidstjänst och enheten fokuserar just
nu på att jobba aktivt med försörjningsstödstagare för att de ska komma ut i
egen försörjning. Det aktuella läget på arbetsmarknaden utifrån
viruspandemin påverkar försörjningsstödstagarnas möjlighet att komma in
på arbetsmarknaden. Ännu ser vi ingen effekt på inflödet av nya ärenden
utifrån Covid -19, men beroende på pandemins utveckling kan den få stora
konsekvenser för vår verksamhet och utbetalningen av det ekonomiska
biståndet.
Vårdkostnader för barn och vuxna fortsätter med insatser på hemma-plan i
första hand. Efter behov och bedömningar i första hand placera i familjehem,
att om möjligt använda konsulentstödda familjehem före placeringar på
HVB-hem.
Att fortsätta arbetet med samordning av schemaläggning inom funktionsstöd
för att minimera behovet av vikarier samt förebygga sjukfrånvaron.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta godkänna den ekonomiska uppföljningen för
maj månad 2020.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), Lena Mahrle (L),
Anna-Karin Wallgren (S), Nicolas Westrup (SD), Åsa Evaldsson (M),
Martin Moberg (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att;
-

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att
kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att under hösten 2020
att vara behjälplig att utreda lokalerna gällande socialförvaltningens
gruppbostäder med syfte sänka driftskostnaderna.

-

Socialnämnden önskar svar från kommunstyrelsen hur
arbetsmarknadsenhetens planering ser ut för att kunna ta emot ett
mycket högt antal försörjningsstödstagare (300 eller fler) för
aktivitet/sysselsättning efter sommaren.

Lena Mahrle (L) yrkar bifall till yrkande från Therese Åberg (M).
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att
kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att under hösten 2020 att vara
behjälplig att utreda lokalerna gällande socialförvaltningens gruppbostäder
med syfte sänka driftskostnaderna.
Socialnämnden önskar svar från kommunstyrelsen hur
arbetsmarknadsenhetens planering ser ut för att kunna ta emot ett mycket
högt antal försörjningsstödstagare (300 eller fler) för aktivitet/sysselsättning
efter sommaren.
________________
Exp: Akten, Kommunstyrelsen, Ekonomienheten
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Dnr 2020-000075 704

Förslag till budget 2021
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och svarar på frågor.
Ekonom Anna Lindén närvarar under ärendebehandlingen och svarar på
frågor.
Bilagor
Protokollsutdrag Socialnämden 2020-05-26 § 54
1. Budget 2021 forslag, reviderad upplaga inlämnad 2020-06-23.
2. RR Budgetförslag 2021
3. Socialförvaltningens äskanden, reviderad upplaga inlämnad 2020-06-23.
4. Äskande extern gruppbostad
5. Äskande personal gruppbostad
6. Äskande köp av verksamhet
7. Äskande familjehemsvård
8. Äskande institutionsvård barn
9. Äskande missbruk beroende
10. Äskande vinr
11. Äskande ek bistånd
12. Äskande korttidsboende
Deltar i debatten
I debatten deltar Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), Lena Mahrle (L),
Anna-Karin Wallgren (S), Nicolas Westrup (SD) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att Socialnämnden beslutar;

Justerandes sign

-

Att föreslå Kommunstyrelsen att Kommunstyrelsen tar hänsyn till det
förändringsarbete som har gjorts och som pågår i Socialnämnden.

-

Att översända ovanstående som Socialnämndens yttrande jämte
budgetförslag till Kommunstyrelsen.

-

Att Socialnämnden godkänner förslag till budget 2021-2022 plan
2023/24 samt äskande av medel, nyckeltal och väsentliga
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verksamhetsförändringar. Samtliga äskanden (se bilagor ovanför)
prioriteras på samma nivå (prioriteringsnivå 1).
Yrkandet lämnas med föjande motivering;
-

I flera år har Socialnämnden redovisat underskott i sitt bokslut. Flera
poster har visat en tydlig prognos mot underskott tidigt under
budgetåren och har främst berott på en samhällsutveckling som
kommunen inte själv har kunnat påverka men som också fallit på
Socialnämnden att hantera utan kompensation för rådande
omvärldssituation. För att möta och hantera de redovisade
underskotten har en omfattande organisationsförändring gjorts på
individ- och familjeomsorgen där man även renodlat sitt uppdrag och
tagit bort service som tidigare utfördes men som inte var lagkrav.
Individ- och familjeomsorgen har det extremt tufft med hög
personalomsättning och därtill att hantera ett ökat behov av socialt
stöd i kommunen. Även om antalet inflyttade medborgare i nuläget
inte ökar avsevärt har andelen av den befintliga befolkningens behov
av socialt stöd ökat. Ärendena är mer komplexa och resurskrävande
än tidigare år och för att efterfölja socialtjänstlagen krävs att vi har
resurser på rätt plats för att kunna uppnå önskad effekt av insatsen.
Gällande funktionsstöd måste vi utgå ifrån befintliga klienter och
deras insatsmätning/beslut och därefter krävs det att vi har resurser
som kan utföra de uppdrag som åligger förvaltningen. Vi vet att
under ett år avslutas ärenden och nya tillkommer, men vilket behov
de nya ärendena har vet vi inte på förhand. Försörjningsenhetens
uppdrag om att få människor i egen försörjning delar vi med
arbetsmarknadsenheten som ligger under Kommunstyrelsen. Vi har
ett av landets snävaste riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd, och
enheten ligger i topp i Sverige gällande digital hantering av
ekonomiskt bistånd. Socialnämnden har månatlig ekonomisk
uppföljning och specifik verksamhetsuppföljning på individnivå för
att följa behovet av socialtjänsten i kommunen. Som Socialnämnden
ser på 2021 behövs samtliga äskande för att nå budget i balans för att
enbart hålla verksamheten flytande då den strama organisationen gör
det svårt för ledningen att kunna utveckla och rationalisera
verksamheten mer utan för stora inskränkningar på kvalitet och
lagprövningar.

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till yrkande från Therese Åberg (M).
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Socialnämnden beslutar;
-

Att föreslå Kommunstyrelsen att Kommunstyrelsen tar hänsyn till det
förändringsarbete som har gjorts och som pågår i Socialnämnden.

-

Att översända ovanstående som Socialnämndens yttrande jämte
budgetförslag till Kommunstyrelsen.

-

Att godkänna förslag till budget 2021-2022 plan 2023/24 samt
äskande av medel, nyckeltal och väsentliga verksamhetsförändringar.
Samtliga äskanden (se bilagor ovanför) prioriteras på samma nivå
(prioriteringsnivå 1).

Beslutet lämnas med föjande motivering;
I flera år har Socialnämnden redovisat underskott i sitt bokslut. Flera poster
har visat en tydlig prognos mot underskott tidigt under budgetåren och har
främst berott på en samhällsutveckling som kommunen inte själv har kunnat
påverka men som också fallit på Socialnämnden att hantera utan
kompensation för rådande omvärldssituation. För att möta och hantera de
redovisade underskotten har en omfattande organisationsförändring gjorts på
individ- och familjeomsorgen där man även renodlat sitt uppdrag och tagit
bort service som tidigare utfördes men som inte var lagkrav. Individ- och
familjeomsorgen har det extremt tufft med hög personalomsättning och
därtill att hantera ett ökat behov av socialt stöd i kommunen. Även om
antalet inflyttade medborgare i nuläget inte ökar avsevärt har andelen av den
befintliga befolkningens behov av socialt stöd ökat. Ärendena är mer
komplexa och resurskrävande än tidigare år och för att efterfölja
socialtjänstlagen krävs att vi har resurser på rätt plats för att kunna uppnå
önskad effekt av insatsen. Gällande funktionsstöd måste vi utgå ifrån
befintliga klienter och deras insatsmätning/beslut och därefter krävs det att vi
har resurser som kan utföra de uppdrag som åligger förvaltningen. Vi vet att
under ett år avslutas ärenden och nya tillkommer, men vilket behov de nya
ärendena har vet vi inte på förhand. Försörjningsenhetens uppdrag om att få
människor i egen försörjning delar vi med arbetsmarknadsenheten som
ligger under Kommunstyrelsen. Vi har ett av landets snävaste riktlinjer
gällande ekonomiskt bistånd, och enheten ligger i topp i Sverige gällande
digital hantering av ekonomiskt bistånd. Socialnämnden har månatlig
ekonomisk uppföljning och specifik verksamhetsuppföljning på individnivå
för att följa behovet av socialtjänsten i kommunen. Som Socialnämnden ser
på 2021 behövs samtliga äskande för att nå budget i balans för att enbart
hålla verksamheten flytande då den strama organisationen gör det svårt för
ledningen att kunna utveckla och rationalisera verksamheten mer utan för
stora inskränkningar på kvalitet och lagprövningar.
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Protokollsanteckning1
Malin Månsson (S) lämnar till sammanträdet in en protokollsanteckning om
att hänsyn tas till barnrättsperspektivet i budgetarbetet.
________________
Exp: Akten, Kommunstyrelsen, Ekonomienheten, Budgetberedningen

1

Kommunledningsenheten (2006). Riktlinjer för sammanträde och protokoll. 3.1.2
Protokollsanteckningar. Om ordföranden medger det kan ledamot lämna en särskild
protokollsantecknig. Denna bör lämnas under sammanträdet men kan göras fram till dess
att protokollet justeras.
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Dnr 2019-000242 700

Uppföljning, Internkontroll 2020
Kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede föredrar ärendet.
Sammanfattning
I bifogad rapport har sju av tio riskområden kontrollerats.
Resultat
Riskområden har granskats utifrån beskrivna kontrollmoment.
Tre kontrollmoment visar på ingen avvikelse
 Antal dagar med korttidsfrånvaro
 Att larm används enligt rutinen
 Att frånvaron inte registreras i Visma
Fyra kontrollmoment visar på avvikelse



Antal vakanta tjänster
Att socialsekreterare har träffat det placerade barnet minst 4 ggr under ett
år
 Att rutinen för introduktion följs
 Barnkonsekvenser är beskrivna i beslut
 Antal vakanser
För de flesta riskområdena, framförallt de med kontrollmoment som visar på
avvikelse finns åtgärdsplaner som verktyg för att vid årets slut ha minskat
riskerna.
De tre kontrollmoment som inte är genomförda är följande



Att basal hygien följs i enlighet med gälande rutin
Att journalföring i patientjournal görs enligt de lagar och föreskrifter som
gäller
De två kontrollerna ovan har inte genomförts p.g.a. rådande Corona
pandemi.
 Genomförda utredningar
Detta kontrollmoment görs först vid årsskiftet.
Bilaga
Uppföljning-internkontrollmoment-maj-2020
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta;
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-

att godkänna ovanstående uppföljning av internkontrollplanen 2020

Deltar i debatten
I debatten deltar Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), Anna-Karin
Wallgren (S), Åsa Evaldsson (M) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
- att godkänna ovanstående uppföljning av internkontrollplanen 2020
________________
Exp: Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
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Dnr 2020-000047 000

Informationsärenden 2020
Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede informerar Socialnämnden om
kommunens arbete i samband med Barnkonventionen blivit lag.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att;
- att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Månsson (S), Lena Mahrle (L) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
- att notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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Dnr 2020-000048 81

Remiss - Besvarande av medborgarförslag - Inrättande
av en kommunal fritidsbank
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag gällande inrättande av en kommunal Fritidsbank är
inlämnat av [förslagställaren]. [förslagställaren] lyfter fram ett antal
argument för detta och hänvisar till kommuner som inrättat en Fritidsbank i
kommunens regi. Bl.a. Kalmar, Askersund, Eslöv och Karlshamn. Konceptet
går ut på att kommunen samlar in utrustning för idrottsutövande
privatpersoner, föreningar och företag, vilka av olika skäl inte längre
används. Denna utrustning kan sedan lånas ut gratis i likhet med bibliotekens
utlåningssystem till privatpersoner, skolor och föreningar.
Bedömning
De framförda argumenten att genomföra detta i Ronneby är starka. Det
handlar om hållbarhet genom återbruk och det främjar såväl spontan som
organiserad idrott. Även skolor kan dra nytta av denna verksamhet på
idrottsdagar, sportlov och annat. Via en Fritidsbank kan även nya
målgrupper nås genom att möjligheter ges att prova olika aktiviteter utan
kostnad.
Förslaget är intressant ur flera perspektiv. Det kan generera meningsfull
sysselsättning till personer som har beslut enligt LSS om daglig verksamhet.
Grunden till att organisera en Fritidsbank existerar redan i dagsläget då det
t.ex. finns en servicegrupp på Vidablick. Denna grupp hämtar och rengör
hjälpmedel, sköter leveranser av arbetskläder till gruppbostäder och inom
personlig assistans m.m. Det borde gå att inkludera Fritidsbanken inom
befintlig verksamhet. Dock krävs vissa investeringar. Förslaget bör därför
utredas vidare för att eventuellt implementeras när pandemin tillåter.
Förslag till beslut
Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget att starta en Fritidsbank och
föreslår kommunfullmäktige att ge Socialnämnden i uppdrag att vidare
utreda medborgarförslaget avseende lokaler, öppettider, personal och
utrustning m.m.
Deltar i debatten
I debatten deltar Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), Lena Mahrle (L)
och Åsa Evaldsson (M).
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Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget att starta en Fritidsbank och
föreslår kommunfullmäktige att ge Socialnämnden i uppdrag att vidare
utreda medborgarförslaget avseende lokaler, öppettider, personal och
utrustning m.m.
________________
Exp: Akten, Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000024 042

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt
bistånd - 2020
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Bilagor
Verksamhetsuppföljning Försörjningsstöd, maj
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar;
- att notera informationen till protokollet. .
Deltar i debatten
I debatten deltar Therese Åberg (M) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget
att redovisningen skickas vidare till Kommunstyrelsen med påpekade om att
den genomsnittliga bidragstiden ökar.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
- att notera informationen till protokollet.
- att redovisningen skickas vidare till Kommunstyrelsen med påpekade om
att den genomsnittliga bidragstiden ökar.
________________
Exp: Akten, Kommunstyrelsen
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Dnr 2020-000023 042

Verksamhetsuppföljning barn och familj,
utredningsenheten barn och ensamkommande barn 2020
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Bilagor
Verksamhetsuppföljning barn Maj 2020
VU barn Orsaker och insatser Maj 2020
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Therese Åberg (M), Åsa Evaldsson (M) och Peter Bowin
(V).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
- att notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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Dnr 2020-000076 009

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2020
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Bilagor
Verksamhetsuppföljning Vuxenenheten, maj
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
- att notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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Dnr 2020-000013 700

Aktuellt i verksamheten 2020
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich berättar om aktuella frågor i
verksamheten enligt följande punkter;





Lex Sarah-utredning som enligt beslut av förvaltningschef inte anmäls
till Inspektionen för vård- och omsorg. Åtgärder är föreslagna och
vidtagna.
Ännu ingen känd smitta av covid-19 i verksamheten. Sjukfrånvaron
bland personalen är än så länge låg. Läget är stabilt.
Teknik-fritid och kulturnämnden har fattat beslut om att Socialnämnden
kommer få tillgång till Brunnsbadet viss tid i veckan för användning
inom kortidsverksamheten, Funktionsstöd.
Pris för bästa framsteg i Ronneby kommun
 Socialförvaltningen har tilldelats både första- och andrapris.
 1:a pris till funktionsstöd för arbete med terapihundar
 2:a pris till Försörjningsenheten för utveckling av e-tjänst

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
- att notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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Dnr 2020-000007 709

Delgivningsärende mm - 2020
Sammanfattning
Nedanstående lista över delgivningar mm presenteras under innevarande
sammanträde;
1 - Beslut - Direktionen, Cura Individutveckling - 2020-05-29 - Beslut § 21
Nedläggning av Cura Ungdomsboende 2O2O 2021
2 - Beslut - Kommunstyrelsen - 2020-06-02 - Tertialrapport 2020-04-30
3 - Beslut - Kommunstyrelsen - 2020-06-02 - Statsbidrag,
habiliteringsersättning- Socialnämnden
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
- att notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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Dnr 2020-000008 002

Delegationsärende - 2020
Sammanfattning
Listan över delegationsbeslut rör beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), perioden
2020-05-01 till och med 2020-05-31.
Pärmen för delegationsärenden cirkulerar under mötet. I pärmen presenteras
två alternativ för hur listan över delegationsbeslut kan redovisas. Alternativ 1
innehåller en helt anonymiserad (d.v.s. inga namn, personnummer eller
andra direkta personuppgifter) lista över delegationsbeslut, och alternativ 2
innehåller en delvis anonymiserad (d.v.s. listan innehåller inga namn men
personnummer står kvar då beslutet gäller en enskild person) lista över
delegationsbeslut.
Bilagor
Lista över delegationsbeslut 2020-05-01 – 2020-05-31, alternativ 1
Lista över delegationsbeslut 2020-05-01 – 2020-05-31, alternativ 2
Protokollsutdrag 2020-04-28 § 49 Delegationsärende
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att;
- att godkänna redovisningen och att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), Lena Mahrle (L),
Anna-Karin Wallgren (S), Nicolas Westrup (SD), Åsa Evaldsson (M) och
Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget
att Socialnämnden beslutar att listan över delegationsbeslut fortsättningsvis
ska redovisas till Socialnämndens sammanträden enligt alternativ 1, d.v.s. en
anonymiserad lista.
Nicolas Westrup (SD) yrkar att Socialnämnden beslutar att listan över
delegationsbeslut ska redovisas till Socialnämndens sammanträden på
samma sätt som tidigare.
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Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller yrkande
från Therese Åberg (M).
Beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att godkänna redovisningen och att notera informationen till
protokollet.

-

att listan över delegationsbeslut fortsättningsvis ska redovisas till
Socialnämndens sammanträden enligt alternativ 1, d.v.s. en
anonymiserad lista.

Reservation
Nicolas Westrup (SD), Casper Andersson (SD) och Peter Jansson (SD)
reserverar sig mot beslutet.
________________
Exp: Akten
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§§ 83-84

Dnr 2020-000005 751

Individärenden 2020 – SEKRETESS
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§ 85

Dnr 2020-000004 709

Övriga frågor/ärenden - 2020
Sammanfattning
Malin Månsson (S) informerar om Cura.

Nicolas Westrup (SD) önskar kaka istället för fralla till fikan som är beställd
till Socialnämndens sammanträden.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Månsson (S), Nicolas Westrup (SD) och Åsa
Evaldsson (M).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att Socialnämnden noterar
informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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