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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 25 SN.2022.42

Årsredovisning 2021 för socialnämnden

Socialnämnden beslutar
att med godkännande överlämna årsredovisningen 2021 för

socialnämndens verksamhetsområde till
kommunfullmäktige.

Gunilla Danielsson (S), Patric Carlsson (S) och Birgit Svensson (MP)
deltar inte i beslutet, med motiveringen att nämndens budget för 2021
är underfinansierad , därav underskott på 13,5 miljoner i bokslut 2021.

Sammanfattning
Socialnämndens resultat för 2021 uppgår till -13,5 miljoner kronor
jämfört med budget.

Budgetavvikelse per område:

Nämnd: +0,2 miljoner kronor
Ledningsadministration: -0,9 miljoner kronor
Administration äldreomsorg och hemsjukvård: -0,9 miljoner kronor
Hemtjänst: -2,0 miljoner kronor
Boende: -5,7 miljoner kronor
Administration IFO/LSS: +0,5 miljoner kronor
LSS: -4,2 miljoner kronor
Personlig assistans: -1,4 miljoner kronor
Funktionshinder övrigt: +0,2 miljoner kronor
IFO Vuxen: -0,8 miljoner kronor
IFO barn och unga: -0,3 miljoner kronor
IFO ekonomiskt bistånd: -1,1 miljoner kronor
Flyktingmottagning: +1,8 miljoner kronor
Arbetsmarknad: +1,1 miljoner kronor

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 för socialnämnden.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
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SN § 26 SN.2022.52

Begäran om anslag från tilläggsbudget 1 2022

Socialnämnden beslutar
att hos kommunfullmäktige begära anslag från tilläggsbudget 1

2022 för nedanstående fyra ändamål och med nedanstående
belopp.

Gunilla Danielsson (S), Patric Carlsson (S) och Birgit Svensson (MP)
deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
I tjänsteskrivelse 2022-02-23 föreslår tillförordnad förvaltningschef att
det begärs anslag från tilläggsbudget 1 enligt följande.

1. Feriepraktikanter: Antalet feriepraktikanter har ökat med sex
personer. För detta ändamål behövs tilläggsanslag om 170 000
kronor.

2. Enhetschef för IFO myndighet: Myndighetsutövningen inom
individ- och familjeomsorgen behöver förstärkas med en
enhetschef, för att avlasta nuvarande befattningshavare.
Avsikten är att myndighetsutövningen för vuxna ska hanteras av
en enhetschef. För att kunna anställa en ny enhetschef under
återstoden av 2022 behövs ett tilläggsanslag om 350 000 kronor.

3. HR-specialist till socialförvaltningen: Socialförvaltningen är en
stor förvaltning med många medarbetare. Det behövs en
funktion inom socialförvaltningen som arbetar med HR-frågor.
För detta ändamål behövs ett tilläggsanslag om 230 000 kronor.

4. Investeringsbudgeten: I investeringsbudgeten för 2022 och 2023
finns vardera 1,25 miljoner kronor avsatta till inköp av
inventarier på Södergården efter ombyggnaden. De avsatta
beloppen är för låga. Det skulle anslagits 2,5 miljoner kronor
per år för att täcka kostnaderna. Tilläggsanslag om 1,25
miljoner kronor per år behövs.

Socialförvaltningen framför också att budget 2022 inte täcker
kostnaderna för införande av heltid som norm, men att det i dagsläget
saknas ett exakt belopp som kan begäras i tilläggsanslag.
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signatur

Utdragsbestyrkande

Förslag
Bifallsyrkanden till förslaget i tjänsteskrivelsen lämnas av Christer
Unosson (KD), Stefan Svensson (SD), Therese Rosenlöf (C), Lennart
Anderberg (SD) och Annika Jönsson (M).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om begäran av anslag från tilläggsbudget 1 2022

____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Controller
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 27 SN.2022.43

Åtgärder avseende kö till plats inom särskilt boende

Socialnämnden beslutar
att tillgängliggöra fem platser för särskilt boende på Solgården,

och att köpa in 2-3 platser på Solhaga att användas för att
verkställa växelvård.

Gunilla Danielsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Sammanfattning
Vid socialnämndens sammanträde 2022-01-11 redovisas att det har
lämnats ett uppdrag till den tillförordnade förvaltningschefen att
undersöka vilka möjliga lösningar som finns för att minska antalet
personer som står i kö.

Tillförordnade förvaltningschefen har 2022-02-25 lämnat en
tjänsteskrivelse med förslag till åtgärder.

I dagsläget bedrivs korttid och växelvård på Solgården. Det är möjligt
att hyra växelvårdsrum externt på Solhaga och använda platserna på
Solgården till särskilt boende. Det är även möjligt att minska antalet
korttidsplatser till förmån för platser för särskilt boende. På detta sätt
frigörs fem platser till särskilt boende på Solgården. Samtidigt pågår
ombyggnaden av Södergården. Omkring juli/augusti 2022 leder
ombyggnaden till att fyra lägenheter blir tillgängliga. Bedömningen är
att ovanstående åtgärder kortar kön i sådan omfattning att den akuta
situationen blir löst.

Mot denna bakgrund förslår tillförordnade förvaltningschefen att
socialnämnden ska tillgängliggöra fem platser för särskilt boende på
Solgården, och att köpa in 2-3 platser på Solhaga att användas för att
verkställa växelvård.

Förslag
Annika Jönsson (M) och Christer Unosson (KD) yrkar bifall till
beslutsförslaget i tjänsteskrivelsen.

Gunilla Danielsson (S) yrkar bifall till beslutsförslaget i
tjänsteskrivelsen, men med tillägg om att bedömningen är att
förändringen inte är tillräcklig för att täcka behoven att erbjuda plats på
särskilt boende inom tre månader.
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signatur
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Beslutsgång
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra. Ordförande finner
att nämnden beslutar i enlighet med beslutsförslaget i tjänsteskrivelsen.

Omröstning begärs.

Ja-röst för yrkandet om bifall till beslutsförslaget i tjänsteskrivelsen
Nej-röst för yrkandet från Gunilla Danielsson (S)

Omröstningen utfaller med åtta ja-röster och tre nej-röster.

Det antecknas att Stefan Svensson (SD), Christer Unosson (KD),
Lennart Anderberg (SD), Therese Rosenlöf (C), Lennart Svensson (M),
Emily Haydari (SD), Anita Eriksson (C) och Annika Jönsson (M) röstar
ja, samt att Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S) och Birgit
Svensson (MP) röstar nej.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om åtgärder avseende kö till särskilt boende

____________

Expedieras till:
Verksamhetschef äldreomsorgen
Berörda enhetschefer
Controller

7(25)



Sammanträdesprotokoll 2022-03-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur
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SN § 28 SN.2022.37

Intiativ från (S) och (MP) om väntetider till plats på
särskilt boende

Socialnämnden beslutar
att initiativet besvaras i enlighet med socialförvaltningens svar

enligt nedan.

Sammanfattning
Patric Carlsson (S), Birgit Svensson (MP), Thomas Bjertner (S),
Ingemar Svensson (S) och Gunilla Danielsson (S) har lämnat ett
initiativ om väntetiderna till plats på särskilt boende i Örkelljunga
kommun.

I initiativet föreslås följande:

· Att förvaltningen får i uppdrag att, i enkel sammanfattning,
redovisa till nämnden hur många biståndsbeslut avseende
särskilt boende äldreomsorg som rapporterats till IVO under
tiden 20210525-20211231 samt sammanfattat eventuella
synpunkter i återkoppling från IVO.

· Att arbetsutskottet omedelbart avsätter tid för dialog kring hur
den uppkomna situationen kan lösas och återrapporterar
diskussionerna till socialnämnden.

· Att nämnden månadsvis får ett underlag som visar antal
beviljade ansökningar avseende särskilt boende äldreomsorg
med beslutsdatum samt antal nya inkomna ansökningar under
månaden samt när de inkommit.

· Att nämnden informeras om vem som är huvudrapportör till
IVO, för Örkelljunga kommun.

· Att nämnden snarast får ett underlag för beslut kring hur den
uppkomna situationen kan lösas.

· Att nämnden tar fram ett generellt underlag som skickas ut till
de personer som beviljats plats på särskilt boende äldreomsorg
men där verkställigheten ej kan utföras inom tre månader.
Underlaget skall innehålla information om rättigheten/
möjligheten att anmäla ej verkställt beslut till IVO och hur den
enskilde eller anhöriga går tillväga.

Socialförvaltningens förslag till svar på initiativet
Socialförvaltningen lämnar, efter samråd med ordförande, följande
förslag till svar.
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· Punkt 1: Ej verkställda beslut redovisas i nyckeltalen, som
socialnämnden får del av varje kvartal. De begärda uppgifterna
har redovisats vid socialnämnden 2022-02-01 § 17. Om IVO
väljer att gå vidare i enskilda ärenden leder det till ett diariefört
ärende i varje sådant fall.

· Punkt 2: Arbetsutskottet har behandlat frågan 2022-02-15.

· Punkt 3: Detta önskemål föreslås att tillgodoses genom att det
vid nämndssammanträdena till och med 2022-08-16 lämnas en
redovisning för vad som hänt sedan senaste sammanträdet.

· Punkt 4: Administratören inom IFO myndighet ombesörjer
denna arbetsuppgift.

· Punkt 5: Detta är ett separat ärende till socialnämnden 2022-03-
01.

· Punkt 6: Kommunikationen med sökande är i första hand en
fråga för förvaltningen. Det är mindre lämpligt att nämnden
utformar dokument och texter för arbetsuppgifter som hanteras
av förvaltningen.

Beslutsunderlag
Intiativ från (S) och (MP) om kö till särskilt boende

____________

Expedieras till:
Initiativförfattarna
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SN § 29 SN.2021.2

Intern kontroll för socialnämnden 2021

Socialnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av 2021 års interna kontroll.

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2021-02-02 § 19 att anta plan för intern
kontroll 2021. Planen består av följande fyra kontrollområden.

· Ekonomi: Kontroll av om enheternas underlag till controllern
leder till riktiga och träffsäkra prognoser

· Genomförandeplaner: Kontroll i vilken utsträckning det finns
genomförandeplaner som är max sex månader

· Orosanmälningar: Kontroll av hur många orosanmälningar som
inkommit 2021 jämfört med 2020 och 2019

· Bedrägeriförsök inom ekonomiskt bistånd: Kontroll av hur det
arbetas med att upptäcka och förhindra bedrägerier inom
ekonomiskt bistånd. Kontrollen ska fokusera på om nuvarande
arbetssätt bedöms vara effektivt och ändamålsenligt

Granskningen är slutförd och granskningsresultaten överlämnas till
socialnämnden. Resultaten redovisas i ett särskilt dokument

Beslutsunderlag
Uppföljning av intern kontroll 2021.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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SN § 30 SN.2022.17

Uppföljning av serveringstillstånd 2021 och tillsynsplan
för 2022

Socialnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av tillstånds- och

tillsynsverksamheten enligt alkohollagen 9 kap 2 § för 2021,
samt

att fastställa tillsynsplanen för den planerade tillstånds- och
tillsynsverksamheten enligt alkohollagen 9 kap 2 § för 2022.

Sammanfattning
Enligt 9 kap 2 § 3 stycket alkohollagen ska kommunerna upprätta en
tillsynsplan för tillstånds- och tillsynsverksamheten. Planen ska skickas
till Länsstyrelsen.

Alkoholhandläggarna från Ängelholms kommun har tagit fram en
uppföljning för 2021 och ett förslag till tillsynsplan för 2022.

Förslag till tillsynsplan för 2022:

· Dagbesök på nyetablerade serveringsställen eller där ägarbyten
ägt rum.

· Cirka tre (3) oanmälda tillsynstillfällen då så många
serveringsställen som möjligt besöks i Örkelljunga kommun.
Dessa besök kan dels göras i form av samordnade tillsyner med
andra myndigheter, dels av Ängelholms kommuns handläggare
eller av arvoderade tillsynsinspektörer som är utbildade för
uppdraget ifråga.

· Inre kontroller av samtliga tillståndshavare hos
polismyndigheten, Skatteverket och kronofogdemyndigheten
samt slagningar hos kreditupplysningsföretag.

· Alla krögare och dess personal kommer att bli erbjuden en
tvådagars utbildning i Ansvarsfull Alkoholservering som äger
rum tillsammans med krögare från Ängelholms, Båstads och
Klippans kommun. Denna utbildning kommer att erbjudas
antingen digitalt eller fysiskt på plats i Ängelholm, beroende på
hur smittläget av covid-19 är.

· ”Varannan vatten kit” kommer att erbjudas till krögare som så
önskar i samband med evenemang, t.ex. Örkelljungadagarna.
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· Krögarmöten kommer att arrangeras utifrån önskemål och
efterfrågan och vilket covid-läge vi befinner oss i.

· Fokus för årets tillsyner kommer fortsättningsvis att vara
kontroll av hur verksamheterna klarat av pandemin samt att
arbetet med den ekonomiska tillsynen fortsätter.

· En samordnad tillsyn med livsmedel, Söderåsens miljöförbund.

Beslutsunderlag
Uppföljning av serveringstillstånd 2021 och tillsynsplan för 2022

____________

Expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne
Alkoholhandläggare
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SN § 31 SN.2021.318 S

Rapport enligt Lex Sarah

Socialnämnden beslutar
att godkänna vidtagna åtgärder.

Sammanfattning
2021-12-26 inträffar en händelse på Tallgården. En boende har suttit
kvar på toaletten i samband med överrapportering från nattpersonal till
dagpersonal. Det är inte känt hur länge den boende suttit på toaletten.

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. Händelsen bedöms ha
inträffat på grund av brister i kommunikationen. Det finns en rutin, men
denna behöver följas upp och göras känd på personalmöten. I
utredningen nämns även att enhetschef ska kunna medverka vid
överrapporteringar.

Beslutsunderlag
Rapport enligt Lex Sarah (med borttagna uppgifter)
Lex Sarah-utredning (med överstrukna uppgifter)

____________

Expedieras till:
Rapportförfattare
Enhetschef på Tallgården
Verksamhetschef äldreomsorgen
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SN § 32 SN.2021.319 S

Rapport enligt Lex Sarah

Socialnämnden beslutar
att godkänna vidtagna åtgärder.

Sammanfattning
2021-12-26 inträffar en händelse på Tallgården. Nattpersonal
informerar dagpersonal om att en boende inte har något
inkontinensskydd. Enligt rapporten finns emellertid inkontinensskydd
när dagpersonal kommer in till den boende, men de är välfyllda och
sängkläder är blöta.

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. Händelsen har lett till att
rutinen för överrapportering ses över och behandlas på personalmöten.
Enhetschef kunna medverka vid överrapporteringar. Vidare genomförs
utbildning av företag som levererar inkontinensskydd. På sikt planeras
gemensamma möten mellan natt- och dagpersonal.

Beslutsunderlag
Rapport enligt Lex Sarah (med borttagna uppgifter)
Utredning av Lex Sarah-rapport (med överstrukna uppgifter)

____________

Expedieras till:
Rapportförfattare
Enhetschef på Tallgården
Verksamhetschef äldreomsorgen
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SN § 33 SN.2022.7 S

Rapport enligt Lex Sarah

Socialnämnden beslutar
att godkänna vidtagna åtgärder.

Sammanfattning
2022-01-04--05 inträffar en händelse på Tallgården. Nattpersonal
rapporterar till dagpersonal om att en boende inte har fått bytt sitt
inkontinensskydd. Anledningen är tidsbrist till följd av mindre personal
än vanligt. När dagpersonal kommer in till den boende är sängen blöt
av urin och inkontinensskyddet är överfyllt.

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. Utredningen bedömer att
anledningen till händelsen var personalbrist på grund av covid-19, det
vill säga samma skäl som nämns i rapporten. Slutsatsen i utredningen
är att nattpersonal följde prioriteringslistan från enhetschef, som
aktiverades efter samtal med enhetschef.

Beslutsunderlag
Rapport enligt Lex Sarah (med borttagna uppgifter)
Utredning av Lex Sarah-rapport (med överstrukna uppgifter)

____________

Expedieras till:
Rapportförfattare
Enhetschef på Tallgården
Verksamhetschef äldreomsorgen
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SN § 34 SN.2022.1

Information från socialförvaltningen

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Information från socialförvaltningen.

Krisledning
Tillförordnade förvaltningschefen rapporterar från kommunens senast
krisledningsmöte. Fokus låg på händelserna i Ukraina, och vilka
konsekvenser det kan bli för kommunerna i den rådande situationen.
Dialog förs kring frågeställningen.

Information om aktuell kö till plats på särskilt boende
Per 2022-02-22 står 12 personer i kö till plats på särskilt boende. I
denna siffra ingår inte två personer som är på väg att flytta in på särskilt
boende. Av de 12 står åtta i kö till somatisk vård och fyra i kö till
demensplats.

Svar på föranmälda frågor
Vid socialnämndens sammanträde 2022-02-01 besvarades en fråga om
svenska produkter och svenskt kött i den kylda maten som levereras
inom hemtjänsten. Efter nämndens dialog kvarstod en frågan om det
kött som kommer från svenska leverantörer är producerat i Sverige.

Svar:
Utfallet av upphandlingen som Klippans kommun gjort är att fläsk- och
fågelkött är svenskt, medan nötköttet är danskt. Danskt nötkött har
kunnat uppfylla de krav som ställts i upphandlingen. Även finska
produkter har kunnat uppfylla kraven i upphandlingen. Produkterna
som köps in är från Sverige (fågel- och fläskkött) och Danmark
(nötkött).

Den senast tillkomna informationen är att Klippans kommun framöver
ska övergå till att köpa svenskt nötkött.

Vid socialnämndens sammanträde 2022-02-01 ställdes en fråga om
budgetanslaget om 700 000 kronor från kommunfullmäktige till
ungdomar i vården under 2022. Frågan avser om budgetanslaget
överensstämmer med de faktiska kostnaderna.
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Svar:
Muntligt svar om att kommunfullmäktiges anslag är något högre än vad
kostnaden förväntas bli.

Gunilla Danielsson (S) har föranmält frågor om rapportering till IVO
av ej verkställda beslut på särskilt boende:

Hur många ej verkställda biståndsbeslut avseende särskilt boende
äldreomsorg har rapporterats till IVO under tiden 20210525-20211231?

Har IVO i något fall haft synpunkter på handläggningen under ovan
angiven tidsperiod? Om ja, vilka synpunkter?

Svar:
Administratören inom IFO myndighet redovisar att rapporten i juli
2021 innehöll fyra ej verkställda beslut om särskilt boende och tre fall
där den enskilde tackat nej till insatsen som därmed blev avslutade utan
verkställande. Vidare redovisas att rapporten i oktober 2021 innehöll
nio ej verkställda beslut och en som har verkställts.

Verksamhetschefer svarar på frågor från nämnden
Verksamhetscheferna Linda Haeggström och Magnus Lind svarar på
frågor från socialnämnden. Frågorna handlar om projekt inom
socialförvaltningen, insatser för arbetssökande, brukarundersökning
kopplat till hemtjänsten, Time Care samt körersättning och
användningen av privata bilar i tjänsten.

Beträffande frågan om användandet av privata bilar, framförs en
uppfattning om att det finns ett tidigare nämndsbeslut kring detta.
Nämndssekreterare kommer göra en undersökning och återrapportera
till nästa nämndssammanträde.

____________
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SN § 35 SN.2022.29

Skrivelse med namninsamling från personal inom
hemtjänsten med synpunkter på förändringar av
planeringssystemet

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
2022-01-28 lämnas en skrivelse med namninsamling från personal
inom hemtjänsten. Skrivelsen handlar om planer på byte av
planeringssystem inom hemtjänsten. I skrivelsen framförs olika
situationer där det nya systemet bedöms leda till försämringar jämfört
med det befintliga. Det ifrågasätts varför ett system som fungerar ska
bytas ut mot något som förväntas bli sämre. Skrivelsen avslutas med en
uppmaning att låta personalen vara med och påverka vid förändringar.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2022-02-15 § 25 berättar
verksamhetschefen för äldreomsorgen Linda Haeggström att i det nya
verksamhetssystemet finns möjlighet att använda en modul som kan
fungera som nytt planeringssystem. Personalen får tillgång till systemet
via en app. Övergången till ett nytt planeringssystem planeras från och
med april 2022. Införandet ska ske successivt under de kommande
månaderna. Vid arbetsutskottets sammanträde framfördes vidare att det
finns för- och nackdelar med alla system, men att införandet av detta
system pågår och att avsikten är att eventuella problem ska lösas under
införandetiden.

Som svar på frågor från arbetsutskottet har verksamhetschefen lämnat
följande tilläggsupplysningar:

Personalen kan inte se varandra i LMO appen och inte heller skicka
över beställning som de har kunnat innan. All fast personal kommer att
få en egen mobil som de kommer att kunna kontakta sina kollegor med.
Det har de inte idag. Utöver detta är det upp till varje område att
organisera verksamheten och systemet på ett sätt som gör att de känner
sig trygga och bekväma med det nya systemet och dess funktioner.  

Till exempel skulle det gå att ha en tavla i personalrummet där det står
vem som arbetar under dagen så alla vet vem det är som går att
kontakta. Det är då möjligt att lägga in dessa nummer i telefonen vid
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arbetspassets början. Det går också att följa var sista och kommande
insats är för respektive personal.

Säkerhetsaspekten är en annan stor och viktig skillnad mellan
nuvarande och kommande planeringssystem. Systemen innehåller
mycket känsliga data kring våra vårdtagare och i nuvarande system
finns det ingen tvåfaktorsinloggning. När personalen har loggat in så är
de inloggade tills de aktivt loggar ut. Skulle de tappa mobilen så kan
vem som helst komma åt informationen. Det finns idag inte heller
något skärmlås på mobilerna. I LMO är det tvåfaktorsinloggning med
automatisk utloggning efter 12 timmar. Telefonerna har skärmlås som
går in efter 20 minuter.  

Det har upptäckts att det har förekommit insatser som vårdtagare inte
har blivit biståndsbeviljad för, men som trots detta har utförts av
hemtjänstpersonal då det i nuvarande system gått att lägga till insatser
eftersom systemet inte är sammankopplat med systemet där
biståndsbesluten fattas.

Nämndens behandling
Socialnämnden diskuterar frågorna som berörs i skrivelsen och
förvaltningens svar. Vid nämndssammanträdet 2022-04-05 ska det
lämnas en återrapportering om vad som hänt kring införandet.

Beslutsunderlag
Skrivelse med namninsamling från personal inom hemtjänsten med
synpunkter på förändringar av planeringssystemet (version till
nämndskallelsen)
Namninsamling från hemtjänst nord (läsbar version).pdf

____________

Expedieras till:
Kontaktpersonerna för personalen som undertecknat skrivelsen
Verksamhetschef äldreomsorgen
Hemtjänstens enhetschefer
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SN § 36 SN.2022.3

Inkomna skrivelser och meddelanden

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Skrivelser för perioden 2022-01-24 - 2022-02-23:

2022-01-24 - Meddelande från Örkelljungahus Hagtornet 1 AB till
socialnämnden om uppsägning av hyresgäst på grund av försummad
hyresbetalning - dnr SN.2022.25 S

2022-01-25 - Skrivelse med förfrågan om nationell adoption - dnr
SN.2022.26 S

2022-01-26 - Tackbrev från Bris avseende socialnämndens bidrag för
2021 - dnr SN.2020.87

2022-01-28 - Skrivelse med namninsamling från personal inom
hemtjänsten med synpunkter på förändringar av planeringssystemet -
dnr SN.2022.29

2022-02-01 - Information från Plikt- och prövningsverket om
kommuners och regioners skyldighet att lämna uppgifter om
totalförsvarspliktiga med LSS-insats - dnr SN.2022.32

2022-02-02 - Skrivelse från föreningen Boende-jouren om deras arbete
med att kontrollera skyddande boenden - dnr SN.2022.34

2022-02-03 - Skrivelse från Danderyds kommun där det efterfrågas
information om omedelbart omhändertaget barn som är försvunnet -
dnr SN.2022.36 S

2022-02-11 - Skrivelse med synpunkt på en händelse i ett lunchrum
avseende vaccination - dnr SN.2022.38

2022-02-16 - Meddelande från IVO om nyheter i rapporteringen av ej
verkställda beslut - dnr SN.2022.46

2022-02-18 - Meddelande från IVO om kommande tillsyn och
enkätundersökning av medicinsk vård på särskilda boenden - dnr
SN.2022.48

2022-02-22 - Skrivelse med frågeställning om hur ovaccinerad
vårdpersonal ska vaccineras - SN.2022.50
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2022-02-23 - E-post till fyra nämndsledamöter om nytt
planeringssystem i hemtjänsten - dnr SN.2022.51

____________
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SN § 37 SN.2022.4

Delegationsbeslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Delegationsbeslut 2022-02-01 - 2022-02-28 avseende:

· Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt
familjerätten.

· Delegationsbeslut för vård och omsorg

Delegationsbeslut 2022-01-01 - 2022-01-31 avseende:

· Tillsvidareanställningar enligt nedan och enligt listor från
WinLas
- Undersköterska inom hemtjänsten nord från 2022-02-21
- Enhetschef för LSS-verksamheten från 2022-02-01
- Vårdare/vårdinna på LSS-gruppbostad från 2022-01-17
- Vårdbiträde inom hemtjänsten syd från 2022-01-01
- Undersköterska inom hemtjänsten syd från 2022-02-01
- Undersköterska inom hemtjänsten syd från 2022-03-29
- Familjebehandlare inom öppenvården från 2022-04-01
- Undersköterska inom hemtjänsten centrum från 2022-01-01
- Undersköterska inom hemsjukvården från 2022-01-01

· Visstidsanställningar enligt nedan och enligt listor från WinLas
- 11 visstidsanställningar under januari 2022

· Timanställningar enligt nedan och enligt listor från WinLas
- 26 anställningar med timavlöning under november 2022

Beslut i övrigt

· Avtal med JP Infonet om handledning inom det socialrättsliga
området. Avtalet undertecknat av verksamhetschef. - dnr
SN.2022.28

· Avtal med Zafe Care Systems om provperiod av Dosell. Avtalet
undertecknat av t.f förvaltningschef. - dnr SN.2022.45
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Beslutsunderlag
Utskrifter från Life Care och Winlas

____________
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SN § 38 SN.2022.6

Redovisning från domstolar och tillsynsmyndigheter

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Förvaltningsrätten i Malmö:

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-11-21 och 2021-11-02
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
Dom 2022-02-14: Överklagandet ges bifall. Sökande har rätt till
ekonomiskt bistånd. Den del av överklagan som gäller barnomsorg
avvisas.

Kammarrätten i Göteborg:

Överklagat avgörande: Förvaltningsrättens dom 2021-11-09
Saken: Vård enligt LVU
Dom 2022-01-31: Kammarrätten avslår överklagandet

Överklagat avgörande: Förvaltningsrättens dom 2021-11-11
Saken: Vård enligt LVU
Dom 2022-02-01: Kammarrätten avslår överklagandet

Högsta förvaltningsdomstolen:

Överklagat avgörande: Kammarrättens dom 2021-12-23
Saken: Vård enligt LVU, fråga om prövningstillstånd
Beslut 2022-02-07: Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte
prövningstillstånd

____________
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SN § 39 SN.2022.2

Övriga frågor

Avslutande dialog om arbete med brottsförebyggande rådet samt några
frågor kring nämndens protokoll.

____________
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