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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 82 SN.2020.123

Granskning och analys av placeringskostnaderna 2019

Socialnämnden beslutar
att godkänna granskningen och analysen av

placeringskostnaderna 2019.

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2020-03-03 § 31 att uppdra åt
socialförvaltningen att lämna en närmare granskning och analys av
kostnaderna som lett till underskottet i 2019 års bokslut, framför allt de
ökade kostnaderna för externa placeringar. Beslutet var kopplat till
återremissen av bokslutet för 2019. Den delen som gäller bokslutet för
2019 hanterades av socialnämnden 2020-03-31.

Serkon har överlämnat rapport, daterad 2020-04-29, med en granskning
av 2019 års placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen. I
granskningens sammanfattning anges följande:

· Granskningen stödjer bilden av att kommunen arbetat aktivt
med att finna mer kostnadseffektiva lösningar avseende
placeringar, där så varit möjligt. Arbetet har lett till att både
faktiskt kostnadsutfall och den redovisade budgetavvikelsen
2016-2017 minskade år 2018 som andel av socialnämndens
totala budgetavvikelse.

· Placeringsverksamheten är svår att planera och budgetera för.
Prognoser som tas fram under löpande redovisningsår bygger på
information från verksamheterna om vilka placeringar som är
aktuella och kända vid prognostillfället och under kommande
perioder. Enskilda individers ökade behov kan dock föra med
sig väldigt höga kostnader och på samma sätt kan minskade
behov hos enskilda individer också leda till lägre kostnader.

· 2019 har den egenarvoderade familjehemsverksamheten inte
kunnat fylla det behov som funnits i kommunen. Kommunen
har istället återigen fått använda sig att konsulentstödda
familjehem och HVB i väldigt stor utsträckning.
Institutionsvården avseende vuxna missbrukare har ökat kraftigt
i förhållande till tidigare år.

Vid socialnämndens sammanträde 2020-05-05 § 66 beslutade nämnden
att bordlägga ärendet till detta sammanträde.

3(23)



Sammanträdesprotokoll 2020-06-02
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Föredragning
Serkons VD presenterar huvuddragen i rapporten och svarar på frågor
från socialnämndens ledamöter.

Beslutsunderlag
Granskning av externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen
2019

____________

Expedieras till:
Enhetschef och verksamhetschef för IFO myndighet (för kännedom)
Controller (för kännedom)
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 83 SN.2018.341

Kyld mat till ordinärt boende

Socialnämnden beslutar
att införa leverans av kylda måltider till vårdtagare i ordinärt

boende som beviljats matdistribution som bistånd, samt
att genomförandet ska ske så fort det är praktiskt möjligt och

alla nödvändiga beslut är fattade, samt
att socialnämnden tar över det fulla ansvaret för leverans av

kyld mat till ordinärt boende samt alla kostnader och
intäkter kopplade till det, samt

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige
att ändra taxan: Taxan för måltider föreslås vara oförändrad

60,00 kronor per portion. Distributionsavgiften på 11,00
kronor per portion föreslås tas bort och måltidsavgiften på
49,00 kronor per portion föreslås öka till 60,00 kronor per
portion.

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2019-05-07 § 90 att inriktningen är att
socialförvaltningen ska övergå till att leverera kylda måltider till
vårdtagare som beviljats matdistribution som bistånd.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-05 § 143 att uppdra till
utbildningsnämnden att i samverkan med socialnämnden utreda
möjligheten att övergå till att leverera kylda måltider till vårdtagare
som beviljats matdistribution som bistånd.

I tjänsteskrivelse 2020-05-08 från förvaltningschefen beskrivs vilka
förändringar som behöver ske och vilka beslut som behöver fattas för
att kyld mat ska kunna införas.

Förvaltningschefen föreslår att följande beslut fattas:

· Införande av leverans av kylda måltider till vårdtagare i ordinärt
boende, som beviljats matdistribution som bistånd.

· Genomförandet ska ske så fort det är praktiskt möjligt och alla
nödvändiga beslut är fattade.
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

· De 600 000 kronor som blir en utökad kostnad för
utbildningsnämnden på helårsbasis, begärs som extra medel i
tilläggsbudget 2.

· Socialnämnden tar över det fulla ansvaret för leverans av kyld
mat till ordinärt boende samt alla kostnader och intäkter
kopplade till det.

· Taxan föreslås ändras. Taxan för måltider föreslås vara
oförändrad 60,00 kronor per portion. Distributionsavgiften på
11,00 kronor per portion föreslås tas bort och måltidsavgiften på
49,00 kronor per portion föreslås öka till 60,00 kronor per
portion.

Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 2020-05-19 § 098.
Arbetsutskottet valde att omformulera den tredje punkten i
beslutsförslaget. Det förtydligades att det är utbildningsnämnden som
kan begära de 600 000 kronorna i tilläggsbudget 2.

Förslag
Patric Carlsson (S), med instämmande av Gunilla Danielsson (S) och
Annika Jönsson (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, förutom
att punkten om den utökade kostnaden för utbildningsnämnden inte ska
vara med i socialnämndens beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att socialnämnden beslutar i enlighet med yrkandet
om att bifalla arbetsutskottets förslag, förutom att punkten om den
utökade kostnaden för utbildningsnämnden inte ska vara med i
socialnämndens beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om leverans av kyld mat

____________

Expedieras till:
Enhetschefer inom hemvården
Enhetschef arbetsmarknad/integration
Verksamhetschefer
Kommunfullmäktige

6(23)



Sammanträdesprotokoll 2020-06-02
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 84 KLK.2019.467 732

Besvarande av motion, SD - Montera upp
"tillsynskameror" inom kommunens hemtjänst

Socialnämnden beslutar
att översända socialförvaltningens kompletterande svar till

kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning
I motion från 2019-09-19 yrkar Emily Haydari (SD) och Anneli
Eskilandersson (SD) att socialförvaltningen ska utreda hur
övervakningskameror kan användas inom kommunens hemtjänst, samt
att socialförvaltningen ska utreda en ekonomisk utvärdering om hur
hemtjänsten kan spara resurser på att montera övervakningskameror
inom kommunens hemtjänst.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-20 § 282 att
remittera motionen till socialnämnden för yttrande senast till
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-22.

Socialnämnden beslutade 2020-03-31 § 50 att översända
socialförvaltningens yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott, samt
att föreslås att motionen bifalles, samt att framföra att ordet
övervakningskamera bör ändras till tillsynskamera.

Socialförvaltningens yttrande hade följande lydelse:

"Örkelljunga kommuns socialförvaltning har idag avtal med SOS
Alarm gällande trygghetslarm i det egna hemmet. Till dessa
trygghetslarm är det även kopplat ett brandlarm som också är kopplat
till SOS Alarm.

Leverantören SOS Alarm befinner sig just nu i ett utvecklingsskede av
tillsynsprodukter tillsammans med företaget Neat. Då Örkelljunga idag
nyttjar Neats teknik i trygghetslarmen, vill leverantören använda
samma gränssnitt i hela leveransen. SOS Alarm erbjuder kommunen att
installera 1-3 kameror för att testa konceptet. På så vis kan kommunen
bedöma om denna lösning skulle vara en framkomlig väg för att öka
den enskildes integritet genom att undvika onödiga besök samt att även
lätta på de körningar som idag kan krävas vid tillsyn av personal.

Som upplysning så utför SOS Alarm tillsyn i flera kommuner idag.
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Enligt beskrivet förslag från SOS Alarm så skulle Örkelljunga kommun
ges möjlighet välja ut ett antal individer för att köra en testperiod med
konceptet för utvärdering och ställningstagande.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-04-22 § 102 att
återremittera ärendet till socialnämnden för svar på motionens att-sats
att socialförvaltningen ska utreda en ekonomisk utvärdering om hur
hemtjänsten kan spara resurser på att montera övervakningskameror
inom kommunens hemtjänst. Svar önskas till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-06-10.

Kompletterande svar efter återremiss från kommunstyrelsens
arbetsutskott
Socialförvaltningen har överlämnat följande kompletterande svar.

Samtliga hemvårdsområden utför totalt åtta tillsynsinsatser per dygn,
varav en gång är under natten. Därutöver utförs fem insatser med
personlig omvårdnad per natt, som möjligtvis kan ersättas av tillsyn.
För de åtta tillfällena har verksamheten 58 timmars tilldelade resurser
per månad. Kringtid tillkommer avseende körtid, men denna är
svårbedömd då det i flera fall går att koppla till en kedja av insatser.
Verksamheten räknar generellt med talet 1,25 för att planera insatser.

58 timmars insats gånger 1,25 innebär en kostnad med 72,5 timmar
gånger 345 kronor per timme (enligt nivån via LOV) innebär 25 012,50
kronor per månad. På helåret innebär det att tillsynen idag kostar
300 150 kronor per år, plus kostnader för bil, bensin och viss
administration.

Socialförvaltningen bedömer inte att tillsynskameror i sig kan minska
mängden personal. Det bedöms därmed inte heller vara möjligt att
minska hemvårdens ekonomiska ram via införande av tillsynskameror.
Däremot kan tillsynskameror möjliggöra att befintliga resurser kan
omfördelas till andra insatser och/eller kompensera för att behoven av
hemvården ökar överlag.

Beslutsunderlag
Motion, SD - Montera övervakningskameror inom kommunens
hemtjänst
Protokoll 2020-04-22 - KSAU § 102
Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2020-05-19
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 85 SN.2019.309

Information från socialförvaltningen

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Biträdande förvaltningschefen lämnar information från
socialförvaltningen.

· Upphandlingen av nytt verksamhetssystem är klar och avtal är
på väg att tecknas. I det nya verksamhetssystemet finns
funktioner som bedöms kunna underlätta i det dagliga arbetet,
jämfört med det tidigare verksamhetssystemet. Funktionerna i
det nya verksamhetssystemet innebär att några andra system
kan sägas upp. Kostnaden för det nya verksamhetssystemet är
lägre än för det nuvarande.

· Översyn av socialförvaltningens organisation pågår.

· Lägesrapport lämnas angående Corona-viruset.

· Stefan Svensson (SD) framför synpunkten att utemiljön på
Södergården bör förbättras. Biträdande förvaltningschefen
noterar synpunkten och ska undersöka saken vidare.

· Redovisning av statistik kring hemtagningen av
utskrivningsklara patienter från Region Skåne till Örkelljunga
kommun. Örkelljunga kommun har sammantaget plus i sin
hemtagning så här långt under året, vilket innebär att
hemtagningen i genomsnitt gått snabbare än 2,8 dagar.

____________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 86 SN.2020.156

Ändringar i delegationsordningen

Socialnämnden beslutar
att ändra delegationsordningen enligt socialförvaltningens

förslag enligt nedan, samt
att ändringarna träder i kraft 2020-06-08.

Sammanfattning
I tjänsteskrivelse 2020-05-12 föreslår förvaltningschef och
nämndssekreterare att delegationsordningen förändras på följande
punkter.

H.39 - Beslut att inte inleda utredning, barn och unga (SoL)
Nuvarande delegat är samordnare. Förslaget är att enhetschef blir ny
delegat.

H.41 - Beslut att utredning inte ska föranleda åtgärd (SoL)
Nuvarande delegat är samordnare. Förslaget är att enhetschef blir ny
delegat.

H.44 - Beslut om uppföljning av ett barns situation efter att placering
upphört (SoL)
Nuvarande delegat är samordnare. Förslaget är att enhetschef blir ny
delegat.

J.1 - Beslut om att inleda utredning om det finns skäl för tvångsvård
(LVM)
Nuvarande delegat är samordnare och socialsekreterare i sociala jouren.
Förslaget är att enhetschef blir ny delegat. Socialsekreterare i sociala
jouren ska fortsatt vara delegat.

J.4 - Beslut om att begära polishandräckning för att föra en missbrukare
till läkarundersökning (LVM)
Nuvarande delegat är samordnare och socialsekreterare i sociala jouren.
Förslaget är att socialsekreterare blir ny delegat. Socialsekreterare i
sociala jouren ska fortsatt vara delegat.

J.5 - Beslut om att begära polishandräckning för inställelse vid LVM-
hem eller sjukhus (LVM)
Nuvarande delegat är samordnare och socialsekreterare i sociala jouren.
Förslaget är att socialsekreterare blir ny delegat. Socialsekreterare i
sociala jouren ska fortsatt vara delegat.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

H.42 - Förlängning av utredningstid som rör barn
Nuvarande delegat är arbetsutskottet. Förslaget till ändring är att
enhetschef ska ges delegation på att besluta om förlängning i som
längst två månader i ett och samma ärende. All förlängning över två
månader ska fortsatt kräva beslut av arbetsutskottet.

Ny punkt om att ansöka hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
om överflyttning av ärende till annan kommun
I dagens delegationsordning är dessa beslut inte delegerade, vilket
innebär att besluten ska fattas av socialnämnden. Framställan till en
annan kommun (steget före ansökan till IVO) är däremot delegerat till
arbetsutskottet.

Förslag till ny punkt H.47 i delegationsordningen:
Ärende: Ansökan till IVO om överflyttning av ett ärende till en annan
kommun, efter att en tidigare framställan till den aktuella kommunen
har avslagits
Delegat: Enhetschef eller verksamhetschef
Lagrum: 2a kap 11 § socialtjänstlagen

Ny punkt avseende utökad serveringsyta inom befintligt
serveringstillstånd enligt alkohollagen
I dagens delegationsordning finns ingen delegation avseende beslut om
förändringar av serveringsytan inom ramen för befintliga
serveringstillstånd, vilket innebär att besluten ska fattas av
socialnämnden.

Förslag till ny punkt i delegationsordningen:
Ärende: Beslut om utökning av serveringsyta
Delegat: Arbetsutskottet
Lagrum: 9 kap 11 § alkohollagen

O.2 - Beslut om serveringstillstånd tillsvidare för befintliga
serveringsställen vid ägarbyten
Nuvarande delegat är verksamhetschef. Förslaget är att delegaterna
istället ska vara förvaltningschef eller biträdande förvaltningschef.

O.3 - Beslut om utökning av serveringstid
Nuvarande delegat är verksamhetschef. Förslaget är att delegat istället
ska vara nämndssekreterare, förutsatt att det är inom riktlinjernas
tidsangivelser. Utanför riktlinjernas tidsangivelser föreslås
arbetsutskottet vara delegat.

O.4 - Att godkänna ägarförändringar vid befintliga serveringsställen
Nuvarande delegat är verksamhetschef. Förslaget är att delegaterna
istället ska vara förvaltningschef eller biträdande förvaltningschef.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

O.6 - Beslut om tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap
Nuvarande delegat är verksamhetschef. Förslaget är att delegat istället
ska vara nämndssekreterare.

O.7 - Beslut om serveringstillstånd för konkursförvaltare att fortsätta
driften
Nuvarande delegat är verksamhetschef. Förslaget är att delegat istället
ska vara nämndssekreterare.

O.13 - Meddelande av erinran
Nuvarande delegat är verksamhetschef. Förslaget är att delegaterna
istället ska vara förvaltningschef eller biträdande förvaltningschef.

O.15 - Återkallelse då tillståndet inte längre utnyttjas
Nuvarande delegat är verksamhetschef. Förslaget är att delegat istället
ska vara nämndssekreterare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om ändringar i delegationsordningen

____________

Expedieras till:
Handläggare av barn- och ungaärenden samt missbruksärenden inom
individ- och familjeomsorgen
Enhetschef IFO Myndighet
Alkoholhandläggare
Hemsidan/intranätet
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 87 SN.2019.249 S

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah

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

Sammanfattning
2019-09-20 lämnades en rapport enligt Lex Sarah. Rapporten handlar
om att en enskild person försökt komma i kontakt med
biståndshandläggare för att ansöka om matleverans. När detta inte
lyckades, togs istället kontakt med en av hemvårdens samordnare.

Rapporten är utredd inom socialförvaltningen. Bedömningen är att det
vid tidpunkten för rapporten fanns en underbemanning inom
biståndshandläggningen. Vidare bedöms det ha funnits en förväntan
från hemvården om en snabbare handläggning än vad som är brukligt.

I utredningen konstateras att underbemanningen numera är åtgärdad,
och att det därmed inte längre är aktuellt att vidta någon åtgärd kring
detta. Däremot bedöms det finnas behov av att i högra utsträckning
kommunicera med båda kommuninvånare och verkställande aktörer (i
detta fallet hemvården) om processen och vilka handläggningstider som
finns.

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

____________

Expedieras till:
Utredare
Berörd enhetschef för hemvården, tillika rapportförfattare
Enhetschef för IFO:s myndighetsutövning
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 88 SN.2020.135

Ansökan från Brottsofferjouren om bidrag för 2021

Socialnämnden beslutar
att bevilja 41 120 kronor i verksamhetsbidrag för 2021 till

Brottsofferjouren i Båstad, Klippan, Åstorp, Ängelholm och
Örkelljunga.

Sammanfattning
Brottsofferjouren i Båstad, Klippan, Åstorp, Ängelholm och
Örkelljunga har ansökt om verksamhetsbidrag med 41 120 kronor från
Örkelljunga kommun för 2021, motsvarande fyra kronor per
kommuninvånare och 10 280 kommuninvånare.

I tjänsteskrivelse 2020-05-11 föreslår förvaltningschef och
nämndssekreterare att Brottsofferjouren beviljas 37 000 kronor i bidrag
för 2021. Motivet är att Brottsofferjouren har en viktig uppgift i
samhället och är en väl etablerad verksamhet. Genom organisationens
verksamhet ges stöd till brottsoffer.

Förslag
Christer Unosson (KD), med instämmande av Patric Carlsson (S),
Birgit Svensson (MP) och Gunilla Danielsson (S), yrkar att
socialnämnden ska bevilja 41 120 kronor i verksamhetsbidrag för 2021.

Lennart Anderberg (SD) yrkar att 37 000 kronor ska lämnas i
verksamhetsbidrag för 2021.

Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandena mot varandra, och finner att nämnden
beslutar att bifalla yrkandet om 41 120 kronor i verksamhetsbidrag.

Beslutsunderlag
Ansökan från Brottsofferjouren om bidrag för 2021
Tjänsteskrivelse om bidrag till Brottsofferjouren 2021

____________

Expedieras till:
Brottsofferjouren i Båstad, Klippan, Åstorp, Ängelholm och
Örkelljunga
Controllern

14(23)



Sammanträdesprotokoll 2020-06-02
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 89 SN.2020.4

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27 § 20 att fastställa
årsredovisningen för Örkelljunga kommun per 2019-12-31.
Kommunfullmäktige tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och
nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27 § 24 om vad som gäller för
medverkan på politiska möten på distans i Örkelljunga kommun, under
tidsperioden april-juni 2020.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunfullmäktige 2020-04-27 om årsredovisning 2019
Beslut av kommunfullmäktige 2020-04-27 om möten på distans

____________
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SN § 90 SN.2020.50

Information från lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Minnesanteckningar från lokala brottsförebyggande rådets möte 2020-
05-18.

Beslutsunderlag
Minnesanteckningar Lokala BRÅ 2020-05-18

____________

16(23)



Sammanträdesprotokoll 2020-06-02
Socialnämnden
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signatur
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SN § 91 SN.2020.5

Inkomna skrivelser

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Skrivelser för perioden 2020-04-29 - 2020-05-22

2020-04-29 - Beslut från socialnämnden i Arboga kommun om inga
garanterade hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Arboga kommun -
dnr SN.2020.140

2020-04-29--30 - Synpunkter (två olika) om genomförda förändringar
av dagliga verksamheter inom LSS kopplat till Corona-viruset - dnr
SN.2020.141 S

2020-04-29 - Beslut av socialnämndens ordförande i Arvidsjaur
kommun om verkställande av insatser inom hemtjänst utifrån
vistelsebegrepp i samband med covid-19 - dnr SN.2020.142

2020-04-29 - Beslut av socialnämndens ordförande i Trelleborgs
kommun om verkställighet av stöd och hjälp från andra kommuner
under tillfällig vistelse i Trelleborgs kommun - dnr SN.2020.143

2020-04-29 - Beslut av äldreomsorgsnämnden i Södertäljer kommun
om tillfällig vistelse i Södertälje kommun - dnr SN.2020.144

2020-04-30 - Beslut från socialnämnden i Simrishamns kommun om
insatser vid tillfällig vistelse i kommunen - dnr SN.2020.145

2020-04-30 - Beslut från socialnämnden i Herrljunga kommun om
tillfälliga omsorgsinsatser vid vistelse i Herrljunga kommun - dnr
SN.2020.146

2020-04-30 - Beslut från socialnämndens ordförande i Skellefteå
kommun om insatser inom hemtjänst utifrån vistelsebegreppet i
samband med covid-19 - dnr SN.2020.147

2020-05-04 - Remiss från regeringskansliet av God och nära vård - en
reform för ett hållbaret hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020-19) -
dnr SN.2020.148

2020-05-04 - Uttalande från Synskadades Rikförbund Skåne om
ledsagningsinsatser i kristid - dnr SN.2020.149
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2020-05-07 - Beslut av socialnämndens ordförande i Laholms kommun
om insatser vid tillfällig vistelse i Laholms kommun - dnr SN.2020.150

2020-05-08 - Skrivelse med intresse om nationell adoption - dnr
SN.2020.151 S

2020-05-08 - Skrivelse från Heimstaden till boende angående
störningar (sänd för kännedom till socialnämnden) - dnr SN.2020.152 S

2020-05-11 - Beslut från kommunstyrelsen i Sollefteå kommun om att
brukare som vistas tillfälligt i Sollefteå kommun inte kan garanteras
omsorginsatser - dnr SN.2020.155

2020-05-12 - Beslut av ordförande i vård- och omsorgsnämnden i
Mölndals kommun om omsorgsinsatser vid tillfällig vistelse - dnr
SN.2020.157

2020-05-13 - Beslut från socialnämnden i Kalix kommun om omsorgs-
och hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse i Kalix kommun - dnr
SN.2020.159

2020-05-13 - Beslut av socialnämndens ordförande i Höörs kommun
om att inte verkställa omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser i Höörs
kommun - dnr SN.2020.160

2020-05-14 - Meddelande till socialnämnd om uppsägning av
bostadshyresgäst på grund av försummad hyresbetalning - dnr
SN.2020.163 S

2020-05-14 - Beslut av vård- och socialnämnden i Bergs kommun
gällande hemtjänst vid tillfälliga vistelser i Bergs kommun - dnr
SN.2020.164

2020-05-15 - Junis rapport 2020, "Det funkar" - dnr SN.2020.27

2020-05-15 - Beslut av socialnämnden i Flens kommun om tillfällig
begränsning avseende verkställighet av hemtjänstinsater vid tillfällig
vistelse i Flens kommun - dnr SN.2020.165

2020-05-22 - Beslut av socialnämnden i Timrå kommun om att inte
garantera omsorgsinsatser till brukare med tillfällig vistelse i Timrå
kommun - dnr SN.2020.170

____________
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SN § 92 SN.2020.7

Delegationsbeslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Delegationsbeslut 2020-05-05 - 2020-06-01 avseende:

· Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt
familjerätten.

· Delegationsbeslut för äldreomsorgen

· Delegationsbeslut för FN-SoL

· Delegationsbeslut för LSS

· Faderskapsärenden (fyra ärenden)

Delegationsbeslut 2020-05-01 - 2020-05-31 avseende:

· Anställningar, ledigheter och entlediganden

Beslut i övrigt:

· Beslut av enhetschef om att överklaga Migrationsverkets beslut
om att avslå ansökan om statlig ersättning för försörjningsstöd
för ensamkommande unga, samt att lämna yttrande i ärendet. -
dnr SN.2020.107 S

· Beslut av biträdande förvaltningschef att avslå begäran om
utlämnande av handling (klagomål om enskilt ärende inom
individ- och familjeomsorgen). - dnr SN.2020.109 S

Beslutsunderlag
Utskrifter från Treserva och Winlas

____________
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SN § 93 SN.2020.6

Ordförandebeslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandebeslut:

· Ordförandebeslut 2020-05-18 (fattat av 2:e vice ordförande
Stefan Svensson) om att göra ett omedelbart omhändertagande
enligt § 6 LVU, samt att placera barnet i jourhem enligt § 11
LVU.

____________
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SN § 94 SN.2020.8

Delgivningsärenden

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Inspektionen för vård och omsorg:

Saken: Tillsyn med anledning av Covid 19, på LSS-verksamhetens
gruppbostäder 15 och 24
Underrättelse 2020-05-13: IVO har genomfört intervju med enhetschef.
IVO kommer inte att göra ytterligare granskning av verksamheten.

Saken: Tillsyn med anledning av Covid 19, inom hemvården centrum
Underrättelse 2020-05-13: IVO har genomfört intervju med enhetschef.
IVO kommer inte att göra ytterligare granskning av verksamheten.

Saken: Tillsyn med anledning av Covid 19, på Södergårdens särskilda
boende
Underrättelse 2020-05-19: IVO har genomfört intervju med biträdande
enhetschef. IVO kommer inte att göra ytterligare granskning av
verksamheten.

Förvaltningsrätten i Malmö:

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-09-25
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
Dom 2020-05-06: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2020-01-21
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (extern boendeplacering)
Dom 2020-05-07: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och
beslutar att sökande har rätt till extern boendeplacering

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2020-01-23
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
Dom 2020-05-19: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

____________
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SN § 95 SN.2020.45

Omvärldsrapportering

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Omvärldsrapport för april 2020.

Beslutsunderlag
Omvärldsrapport april 2020
Referenser till rapport i april 2020

____________
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SN § 96 SN.2020.9

Övriga frågor

Gunilla Danielsson (S) frågar om helårsprognosen för socialnämndens
ekonomiska resultat har förändrats under april månad.
Socialförvaltningen svarar att helårsprognosen inte har förändrats sedan
redovisningen per 2020-03-31. Frågan utmynnar i en dialog om
åtgärder för att minska underskottet och hur det ekonomiska läget ser ut
för de olika verksamheterna inom socialförvaltningen.
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