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Sammanträdesprotokoll 2020-09-29
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 120 SN.2020.98

Ekonomisk rapport

Socialnämnden beslutar
att godkänna delårsrapporten per 2020-08-31 med tillhörande

verksamhetsberättelse, samt
att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Socialförvaltningen har tagit fram delårsrapport för perioden januari -
augusti 2020 för socialnämndens verksamhetsområde.

Utfallet för perioden uppgår till -3,1 miljoner kronor jämfört med
budget.

Helårsprognosen i delårsrapporten är -9,0 miljoner kronor jämfört med
budget. I prognosen har beaktats respektive verksamhets andel av det
sökta statsbidraget för Covid-19.

Prognosavvikelserna för respektive verksamhet:
Förvaltningsledning: +2,1 miljoner kronor
Äldreomsorg hemtjänst: -4,0 miljoner kronor
Äldreomsorg boende: -1,5 miljoner kronor
LSS: -2,3 miljoner kronor
Personlig assistans: -1,3 miljoner kronor
IFO Vuxen: -1,3 miljoner kronor
IFO Barn och unga: +1,3 miljoner kronor
Ekonomiskt bistånd: -2,0 miljoner kronor

Beslutsunderlag
Delårsrapport per 2020-08-31 för socialnämnden

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Redovisningschef
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-29
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 121 SN.2020.213

Budget 2021 för socialnämnden

Socialnämnden beslutar
att godkänna det reviderade budgetunderlaget inför budget

2021, och överlämna det reviderade underlaget till
budgetberedningen.

Gunilla Danielsson (S), Patric Carlsson (S), Birgit Svensson (MP),
Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD) och Michael Bengtsson
(SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Socialförvaltningen har per 2020-09-21 tagit fram budgetunderlag inför
budget 2021. I budgetunderlaget redogörs för dagens verksamhet och
nettokostnadsutvecklingen. Verksamheternas nuvarande och framtida
utmaningar beskrivs, bland annat om hur volymerna i de olika
verksamheterna bedöms komma att förändras. Analyser görs om
effektiviseringspotential och om den rådande ramen är tillräcklig för
verksamheterna de kommande åren.

Nämndens behandling
Socialnämnden diskuterar det presenterade budgetunderlaget. I
diskussionen framnförs önskemål om tre ändringar och tillägg med
utgångspunkt från förslaget per 2020-09-21.

· Omformulering av skrivningen om volymer inom hemtjänsten,
på sidan tre.

· Förtydligande om att arbetslöshetssiffran på sidan fem är
nationell.

· Ny text om kompetensutveckling.

Socialnämnden enas om att uppdra åt biträdande förvaltningschefen att
arbeta in ovanstående tre delar i budgetunderlaget. Med dessa ändringar
och tillägg ska budgetunderlaget överlämnas till budgetberedningen.

Beslutsunderlag
Budgetunderlag 2021 för socialnämnden (socialförvaltningens förslag
2020-09-21)
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-29
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Budgetunderlag 2021 för socialnämnden (slutlig version efter
socialnämndens sammanträde 2020-09-29).doc

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Redovisningschef
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-29
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 122 SN.2020.228

Begäran om anslag från tilläggsbudget 2 för ökade
hemtjänstkostnader

Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att bevilja anslag från

tilläggsbudget 2 till hemtjänstens ökade kostnader till följd
av ökat behov av hemtjänstinsatser, samt

att framföra att denna begäran även får påverkan på nämndens
ram för kommande år med fyra miljoner kronor per helår.

Sammanfattning
I tjänsteskrivelse 2020-09-07 från förvaltningschefen beskrivs att det
har skett en succesiv ökning av hemtjänstens utförda timmar. Ökningen
har fortsatt under 2020, och det finns i nuläget inga tecken på att
ökningen ska avstanna eller vändas.

Det ökade behovet av hemtjänstinsatser har påverkats av hälso- och
sjukvårdsavtalet med Region Skåne, som inneburit att fler personer
vårdas i hemmet. Vidare har den kortare tiden för hemtagning av
färdigbehandlade från Region Skåne skapat behov av snabba insatser
med kort planeringstid. Behoven av hemtjänsttimmar har även
påverkats av ökad dubbelbemanning, att vak blivit vanligare och att
vårdtagare oftare blir kvar i hemmet i avvaktan på verkställighet av
beviljad plats i särskilt boende.

De utökade behoven leder till högre personalkostnader som inte täcks
av budgeten. Kostnadsökningen beräknats bli fyra miljoner kronor per
år. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningschefen att socialnämnden
ska begära anslag från tilläggsbudget 2 till hemtjänstens ökade
kostnader.

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2020-09-15 § 161.
Arbetsutskottets beslutsförslag till socialnämnden är att föreslå
kommunfullmäktige att bevilja anslag från tilläggsbudget 2 till
hemtjänstens ökade kostnader till följd av ökat behov av
hemtjänstinsatser (kostnadsökning om fyra miljoner kronor per helår).

Nämndens behandling
Socialnämnden diskuterar hur beslutsförslaget till kommunfullmäktige
ska formuleras. Nämnden bestämmer att det ska framgå att begäran får

6(22)



Sammanträdesprotokoll 2020-09-29
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

påverkan på nämndens ram för kommande år med fyra miljoner kronor
per helår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om ökade behov av hemtjänstinsatser

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-29
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 123 SN.2019.309

Information från socialförvaltningen

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Förvaltningschefen och biträdande förvaltningschefen lämnar
information från socialförvaltningen.

· Vid nämndssammanträdet 2020-09-01 framförde Stefan
Svensson (SD) att han fått till sig flera klagomål på den kylda
maten som levereras i Skånes Fagerhult. Vidare har Stefan
Svensson (SD) uppmärksammat en omständighet kring
märkningen på förpackningen av den kylda maten.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2020-09-15 redovisades att
det inte inkommit klagomål i någon större omfattning.

Beträffande märkningen svarar förvaltningschefen att
leverantören meddelat att det skett ett misstag vid märkningen.
Framöver kommer det att göras löpande stickprovskontroller
avseende märkningen av förpackningarna.

· Svar på sju frågor som ställts av Gunilla Danielsson (S):

1. Insatsen ledsagare/kontaktperson avslutades 2019, för ett år
sedan. Vilka extra resurser har satts in sedan dess för att
möta de boendes behov på Storgatan utöver befintlig
personal? Kostnad?

Socialförvaltningens svar: Vid olika tillfällen har det satts in
personal extra för att tillgodose önskemål som kommit fram.

2. På vilket sätt har brukarna tillförsäkrats goda levnadsvillkor,
så att de kan fortsätta sina fritidsaktiviteter och sina
aktiviteter i samhällslivet? Vilka aktiviteter har de kunnat
fortsätta med efter förändringen?

Socialförvaltningens svar: På grund av pandemin har det
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-29
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

varit mindre aktiviteter. Det erbjuds individuellt stöd efter
önskemål. Fritidssamordnaren har erbjudit aktiviteter under
året och fortsätter med det.

3. Vem är ansvarig chef för LSS/Boende/Sysselsättning och
hur är den personen insatt/involverad i hur verksamheten
utvecklats under det senaste året? Deltar ansvarig chef vid
nätverksmöten eller liknande för att säkerställa goda
levnadsvillkor för de boende?

Socialförvaltningens svar: Jimmy Larsson började som
enhetschef i mars 2020. Jimmy Larsson kommer att delta i
möjligast mån i nätverksmöten för att säkerställa goda
levnadsvillkor för det boende.

4. Har man genomfört nätverksmöten under 2020? För alla
brukare? Med ansvarig chef närvarande?

Socialförvaltningens svar: Nätverksmötena 2020 har startats
upp i september igen efter att de varit pausade under
Coronapandemin.

5. Hur ser man på den enskildes rätt till egna aktiviteter (ej
gruppaktiviteter) utanför boendet? I vilken omfattning har
detta genomförts 2020?

Socialförvaltningens svar: På grund av Coronapandemin har
det varit mindre aktiviteter. Personalen är behjälplig vid
bokning och stöd vid aktiviteter.

6. Hur har en stängd daglig verksamhet påverkat brukarna (p g
a pandemin)? Har de haft ersättningsaktiviteter under
stängning? I så fall, ge exempel.

Socialförvaltningens svar: Dagliga aktiviteter har erbjudits
såsom promenader, bakning, grillning, matlagning, fiske,
inköp, filmkväll och odla grönsaker.

7. Vad innebär goda levnadsvillkor utifrån LSS-lagen för
brukare i Örkelljunga kommun 2020? Vad kan de ”kräva”
och vad anser ansvarig chef är rimligt att tillmötesgå? Ge
exempel.

Socialförvaltningens svar: Egen tid med personal,
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-29
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

gruppaktiviteter och aktiviteter ordande av
fritidssamordnaren. Att personal stödjer brukarna i det
dagliga livet efter önskemål.

· Socialförvaltningen håller på att utarbeta en utvecklingsplan för
chefer.

· I den nya organisationen finns en enhetschefen för områdena
arbetsmarknad/integration, ekonomiskt bistånd, samt daglig
verksamhet LSS steg två och tre. Denna enhetschef kommer att
tillsättas, efter att socialförvaltningen gjort bedömningen att
finansieringen kommer att kunna lösas.

· Arbetet med att införa bemannings- och planeringssystemet via
Time Care pågår. Starten bedöms ske vid årsskiftet 2020/2021.

· En processledare arbetar med införandet av socialförvaltningens
nya verksamhetssystem Life Care.

· Redovisning görs om hur borttagandet av besöksförbudet på
äldreboendena ska genomföras. Det kommer införas regler för
besökare som ska besöka vårdtagarna. Reglerna kommer att
anslås på boendena och publiceras på kommunens hemsida. I
samband med redovisningen besvaras även frågor om
besöksmöjligheter på äldreboenden hos personer som befinner
sig i livets slutskede, och om den stängda avdelningen åter ska
börja användas.

____________

Expedieras till:
Socialnämndens ledamöter och ersättare (för att se svaren på frågorna
om LSS-verksamheten)
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-29
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 124 SN.2019.212 S

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah

Socialnämnden beslutar
att godkänna vidtagna åtgärder, samt
att inte anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Sammanfattning
2019-08-08 lämnas en rapport enligt Lex Sarah. I rapporten beskrivs att
en enskild brukare med personlig assistans enligt LSS fått bristfällig
vård. I rapporten lämnas några exempel på brister.

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen görs
bedömningen att personal haft vissa kunskapsbrister och att
introduktionen brustit. Vidare anses att dokumentationen varit
otillräcklig. I samband med att Lex Sarah-rapporten lämnades,
påbörjades flera åtgärder. Samtal fördes med berörd personal och
entledigande gjordes från arbetsgrupp. Rutiner har uppdaterats för
introduktion och bredvidgång.

Bedömningen är att åtgärder är vidtagna och att det inte finns behov av
att anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Beslutsunderlag
Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad
version)
Utredning av Lex Sarah-rapport (avidentifierad)

____________

Expedieras till:
Rapportförfattaren
Utredaren
Enhetschef LSS personlig assistans
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-29
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 125 SN.2020.12 S

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah

Socialnämnden beslutar
att godkänna vidtagna åtgärder, samt
att inte anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Sammanfattning
2020-01-10 lämnas en rapport enligt Lex Sarah. I rapporten redogörs
för att en brukare kommit hem till eget boende efter vistelse på
vårdboende. Boendestödet saknar uppdrag att överlämna medicin.
Vårdplan är inte upprättad.

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen beskrivs att
boendestödet inte varit förberedd på att brukaren skulle anlända. Detta
bedöms bero på brister i kommunikation mellan kommunen och
vårdföretaget, mellan biståndshandläggare och samordnare, samt
mellan olika sjuksköterskor. Brukarens mediciner omhändertogs
omedelbart av boendestödet, i samförstånd med sjuksköterska. Rutinen
för samordning kring hemtagning av brukare till boendestöd har
förbättrats efter händelsen.

Bedömningen är att det inte finns behov av att anmäla händelsen till
Inspektionen för vård och omsorg.

Beslutsunderlag
Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad)
Utredning av Lex Sarah (avidentifierad)

____________

Expedieras till:
Rapportförfattaren
Utredaren
Enhetschef för boendestödet
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-29
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 126 SN.2020.158 S

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah

Socialnämnden beslutar
att godkänna vidtagna åtgärder, samt
att inte anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Sammanfattning
2020-05-13 lämnas en rapport enligt Lex Sarah. I rapporten beskrivs ett
händelseförlopp kring ett vak för en vårdtagare. Sjuksköterskan
bedömde att det behövdes ett vak. Personalen får emellertid besked av
sin chef att det inte ska vara något vak, utan att ordinarie personal ska
sitta hos vårdtagaren.

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen görs
bedömningen att kommunikationen brustit mellan sjuksköterska,
enhetschef och personal. Trots det inträffade har de anhöriga varit
nöjda med behandlingen av vårdtagaren i slutskedet av dennes liv.

Bedömningen är att det inte finns behov av att anmäla händelsen till
Inspektionen för vård och omsorg.

Beslutsunderlag
Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad)
Utredning av Lex Sarah-rapport

____________

Expedieras till:
Rapportförfattaren
Utredaren
Enhetschef och biträdande enhetschef för Södergården
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-29
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 127 KLK.2020.286 239

Motion från KD - Utred parkbänksproblematiken i
Örkelljunga centrum

Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD) och Michael Bengtsson
(SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Christer Unosson (KD) yrkar i en motion till kommunfullmäktige att
uppdrag ska ges att ”utreda parkbänksproblematiken i Örkelljunga
centrum med syfte att finna adekvata lösningar för gruppen och
därigenom minska dragningskraften till parkbänken”.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2020-08-19 § 180 remitterat
motionen till socialnämnden för yttrande.

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-09-15 § 162.
Arbetsutskottet föreslår att beslutsförslaget ska vara att bifalla
motionen.

Förslag
Christer Unosson (KD), Patric Carlsson (S), Annika Jönsson (M) och
Birgit Svensson (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om bifall
till motionen.

Stefan Svensson (SD) yrkar att beslutsförslaget ska vara att avslå
motionen.

Beslutsförslag
Ordförande ställer yrkandena mot varandra, och finner att nämnden
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
Motion KD - Parkbänksproblematiken.pdf
Protokoll 2020-08-19 - KSAU § 180

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-29
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 128 SN.2020.229

Ändringar i delegationsordningen

Socialnämnden beslutar
att ändra delegationsordningen enligt nedan, inklusive

nämndens tillägg avseende B.33, samt
att ändringarna träder i kraft 2020-10-05.

Sammanfattning
Socialförvaltningen föreslår att delegationsordningen ändras på
följande punkter.

B.33 – Anmälan till IVO om missförhållande i kommunens egen
verksamhet
Nuvarande delegat är arbetsutskottet. Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) anser att det ska vara möjligt att snabbt anmäla händelser till
IVO. Mot denna bakgrund föreslås att delegat ändras till
förvaltningschef eller biträdande förvaltningschef.

H.59 – Beslut om bistånd i form av avlastningsplats, växelvård eller
korttidsplats inom eller utom kommunen
Nuvarande delegat vid beslut utom kommunen är verksamhetschef.
Förslaget är att enhetschef blir ny delegat.

Ny punkt om öppna insatser till barn som fyllt 15 år
Ärende: Beslut om öppna insatser till barn som fyllt 15 år, i fall där
barnet samtycker men vårdnadshavaren inte samtycker
Delegat: Enhetschef
Lagrum: 3 kap 6a § SoL

Nämndens behandling
Avseende punkt B.33 framförs önskemål om att nämnden ska kunna
besluta om IVO-anmälan i fall där förvaltningschefen eller biträdande
förvaltningschefen inte gjort någon anmälan.

Socialnämnden bestämer att följande notering ska läggas till i punkt
B.33: "Delegationen hindrar inte att socialnämnden beslutar om IVO-
anmälan i samband med behandlingen av utredningen".
____________

Expedieras till:
Berörda inom socialförvaltningen
Hemsidan/intranätet (reviderad delegationsordning)
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-29
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 129 SN.2020.243

Jämförelser med 6K och Markaryd

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Jämförelser från Kolada har sammanställts av nämndssekreteraren för
åren 2015-2019. Jämförelserna omfattar kostnader inom de sociala
verksamheterna i sju kommuner (Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv,
Åstorp och Örkelljunga inom 6K, samt Markaryd). De uppgifter som
tillkommit i denna sammanställning avser 2019

Beslutsunderlag
Jämförelser med 6K och Markaryd

____________
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-29
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 130 SN.2020.4

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar 2020-08-24 § 63 att som svar på motion
om tillsynskameror, översända socialnämndens utredning i ärendet.
Kommunfullmäktige bifaller därmed motionen.

Beslutsunderlag
Beslut av kommunfullmäktige 2020-08-24 om motion om
tillsynskameror

____________
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-29
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 131 SN.2020.5

Inkomna skrivelser

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Skrivelser under perioden 2020-08-27 - 2020-09-21:

2020-08-27 - Underrättelse från Kronofogden om avhysning (kopia
sänd för kännedom till socialnämnden) - dnr SN.2020.218 S

2020-08-27 - Underrättelse från Kronofogden om avhysning (kopia
sänd för kännedom till socialnämnden) - dnr SN.2020.219 S

2020-08-28 - Underrättelse om uppsägning av hyresavtal avseende
bostadslägenhet (för kännedom till socialnämnden) - SN.2020.221 S

2020-08-31 - Meddelande från Statens Institutionsstyrelse om ändrade
vårdavgifter - dnr SN.2020.222

2020-09-02 - Skrivelse från enskild person om specialistfunktioner
inom äldreomsorgen - dnr SN.2020.225

2020-09-02 - Förfrågan från person som vill få pröva ett webbaserat
enkätformulär i kommunens LSS-verksamhet - dnr SN.2020.227

2020-09-09 - Skrivelse från Systembolaget till socialnämndens
ordförande om 2020 års alkoholrapport - dnr SN.2020.230

2020-09-10 - Skrivelse från Bjuvs kommun om omhändertaget barn
som försvunnit och eftersöks - dnr SN.2020.235 S

2020-09-11 - Skrivelse med intresseanmälan om nationell adoption -
dnr SN.2020.237 S

2020-09-16 - Skrivelse från Ronneby kommun med förfrågan om
upplysningar kring omedelbart omhändertagna barn och deras moder -
dnr SN.2020.241 S

2020-09-16 - Skrivelse från Heimstaden till enskild med anmaning om
att vidta rättelse (sänd för kännedom till socialnämnden) - dnr
SN.2020.242 S

2020-09-18 - Skrivelse från granne till person som bedöms ha
minnesproblem - dnr SN.2020.245 S

____________
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SN § 132 SN.2020.7

Delegationsbeslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Delegationsbeslut 2020-09-01 - 2020-09-28 avseende:

· Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt
familjerätten.

· Delegationsbeslut för äldreomsorgen

· Delegationsbeslut för FN-SoL

· Delegationsbeslut för LSS

· Faderskapsärenden (två ärenden)

Beslut i övrigt:

· Beslut om avtal med Appbolaget Sverige AB om framtagning,
drift och support av Skills. Avtalet undertecknat av biträdande
förvaltningschef. - dnr SN.2020.217

· Beslut av förvaltningschef om organisation för
socialförvaltningen från och med 2020-09-01. - dnr
SN.2020.220

· Beslut av förvaltningschef om ändringar i socialförvaltningens
beslutsattest, med anledning av organisationsförändringar från
2020-09-01 - dnr SN.2019.294

· Beslut om avtal med P&P i Landskrona AB om konsultstöd till
framtagande av chefsutvecklingsplan inom socialförvaltningen.
Avtalet undertecknat av biträdande förvaltningschef. - dnr
SN.2020.231

· Beslut om avtal om försäljning av plats på Hälsa med hästkraft
till Vellinge kommun. Avtalet undertecknat av biträdande
förvaltningschefen. - dnr SN.2020.238 S

· Beslut om att lämna yttrande till patientnämnden i Region
Skåne. Beslutet fattat av socialnämndens arbetsutskott. - dnr
SN.2020.234 S

19(22)



Sammanträdesprotokoll 2020-09-29
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

· Beslut om avtal om försäljning av plats på Hälsa med hästkraft
till Staffanstorps kommun. Avtalet undertecknat av biträdande
förvaltningschef. - dnr SN.2020.247 S

· Beslut om avtal om försäljning av plats på Hälsa med hästkraft
till Laholms kommun. Avtalet undertecknat av biträdande
förvaltningschef. - dnr SN.2020.248 S

Beslutsunderlag
Utskrifter från Treserva
Beslut av förvaltningschef om organisation för socialförvaltningen från
och med 2020-09-01
Bilaga - Socialförvaltning organisationskarta

____________
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SN § 133 SN.2020.6

Ordförandebeslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandebeslut:

· Ordförandebeslut 2020-09-15 (fattat av ordförande Annika
Jönsson) om att bevilja bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
i ett akutboende, under perioden 2020-09-15 - 2020-09-16.
Beslutet fattat som ett brådskande ordförandebeslut.

____________

21(22)



Sammanträdesprotokoll 2020-09-29
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 134 SN.2020.8

Delgivningsärenden

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Förvaltningsrätten i Malmö:

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2020-03-31 och 2020-04-14
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
Dom 2020-09-08: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

____________
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