1(18)

Sammanträdesprotokoll 2021-09-28
Socialnämnden

Tid och plats
Beslutande

2021-09-28 - Kommunhuset eller digitalt via Teams klockan 13.30-15.40
Annika Jönsson (M) - ordförande
Stefan Svensson (SD) - andre vice ordförande
Bo Jensen (KD) - tjänstgörande ersättare för Christer Unosson (KD), digitalt
Patric Carlsson (S) - ledamot
Lennart Anderberg (SD) - ledamot
Thomas Bjertner (S) - tjänstgörande ersättare för Therese Rosenlöf (C), digitalt
Gunilla Danielsson (S) - ledamot, digitalt
Lennart Svensson (M) - ledamot
Emily Haydari (SD) - ledamot, digitalt
Anita Eriksson (C) - ledamot, digitalt
Birgit Svensson (MP) - ledamot

Övriga deltagande

Tommy Rosenqvist (SD), ersättare
Johan Lindberg, förvaltningschef
Anders Svensson, nämndssekreterare
Tylo Stenkil, controller Serkon §§ 123-125
Richard Johnsson, controller Serkon §§ 123-125

Justering
Justerare

Patric Carlsson (S)

Plats och tid

Kommunhuset 2021-09-30 klockan 10.00

Justerade paragrafer

§§ 123 - 132

Underskrifter
Sekreterare
.................................................................
Anders Svensson
Ordförande
.................................................................
Annika Jönsson
Justerare
.................................................................
Patric Carlsson
ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på www.orkelljunga.se.
Organ

Socialnämnden
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Datum för anslag
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Förvaringsplats för
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Socialförvaltningen
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2021-09-23
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SN § 123 SN.2021.13

Ekonomisk rapport
Socialnämnden beslutar
att
godkänna delårsrapporten per 2021-08-31, samt
att
överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31 är framtagen för
socialnämndens verksamhetsområde.
Utfallet för perioden uppgår till -7,0 miljoner kronor jämfört med
budget.
Helårsprognosen i delårsrapporten är -7,5 miljoner kronor jämfört med
budget.
Årsprognosens avvikelser för respektive verksamhet:
Nämnd: +0,2 miljoner kronor
Ledning/administration: +7,3 miljoner kronor
Äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård: -11,2 miljoner
kronor
Administration IFO och LSS: +0.3 miljoner kronor
Funktionsnedsättning: -4,4 miljoner kronor
Individ- och familjeomsorgen: +0,3 miljoner kronor
Beslutsunderlag
Delårsrapport per 2021-08-31 för socialnämnden
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Controller

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 124 SN.2021.222

Begäran om anslag från tilläggsbudget 2 av kostnader
för lokaler, personalutökning och flytt på Solgården
Socialnämnden beslutar
att
föreslå kommunfullmäktige att bevilja anslag om
1,5 miljoner kronor från tilläggsbudget 2 till kostnader för
lokaler, personalutökning och flytt på Solgården.
Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S), Thomas Bjertner (S) och
Birgit Svensson (MP) deltar inte i beslutet, med hänvisning till
nedanstående protokollsanteckning.
Sammanfattning
2021-03-29 fattas beslut av kommunfullmäktige om modernisering och
ombyggnation av Södergårdens särskilda boende. Uppstart sker vecka
40 2021. Det förväntas ta 24 månader innan allt är klart.
I tjänsteskrivelse 2021-09-14 framför förvaltningschefen att åtgärderna
skapar följder för socialnämndens organisation genom att
evakueringslokaler och personalutökning krävs. Lokaler för evakuering
av administration och LSS daglig verksamhet Vågen har hyrts på
Hässleholmsvägen 73 i Örkelljunga via Brännborns fastigheter. För
evakuering av vårdplatser har Solgården i Skånes Fagerhult tagits i
bruk. 12 korttidsplatser/växelvårdsplatser kommer vara i drift under
tiden för Södergårdens modernisering och ombyggnation. Detta leder
till utökat antal vårdpersonal, lokalkostnader och övriga extra
kostnader.
Förvaltningschefen föreslår i tjänsteskrivelsen att socialnämnden ska
begära medel via tilläggsbudget 2 enligt följande:
Kostnad för lokaler under 2021:
Hyra 2021-06-01 - 2021-12-31: 419 000 kronor
Kostnad för personalutökning under 2021:
Fyra heltidstjänster Solgården 2021-09-01 - 2021-12-31: 785 000
kronor
Personal som använts för flytt, beräknat en heltid under två månader:
98 000 kronor
Övriga kostnader på grund av ombyggnation och flytt:
Möbler, diverse utrustning, material med mera 2021-06-01 - 2021-09Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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13: 114 000 kronor
Oförutsedda kostnader 2021-09-14 - 2021-12-31: 84 000 kronor
Totala kostnader: 1 500 000 kronor
Protokollsanteckning från (S) och (MP)
"Vi väljer att inte delta i beslutet ang tilläggsbudget 2.
Skälen till detta är att kostnader i samband med ombyggnad av
Södergården är kostnader som borde varit kända och funnits med i
projekteringen när Alliansen valde alternativet att bygga om i stället för
att bygga ett nytt, funktionellt och modernt boende för våra äldre och
för den personal som ska arbeta i verksamheten.
Att då, innan byggstart v 40, välja att begära tilläggsbudget tyder på
dålig planering och bristande ekonomisk medvetenhet om vilka
kostnader ombyggnaden kom att medföra.
Vi ser med stor oro på att ytterligare, oplanerade kostnader kommer
tillkomma i projekt Södergården.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet"
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om begäran från tilläggsbudget 2 av kostnader för
lokaler, personalutökning och flytt på Solgården.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 125 SN.2021.221

Budget 2022 för socialnämnden
Socialnämnden beslutar
att
godkänna budgetunderlaget inför budget 2022, och
överlämna underlaget till budgetberedningen.
Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD), Emily Haydari (SD),
Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S), Thomas Bjertner (S) och
Birgit Svensson (MP) deltar inte i beslutet, med hänvisning till att deras
respektive partier har för avsikt att lägga egna budgetförslag.
Sammanfattning
Socialförvaltningen har tagit fram budgetunderlag inför budget 2022. I
budgetunderlaget framgår förslag till verksamhetsmål för 2022. Det
görs en beskrivning av verksamheten under 2022 och vidare utblick
inför 2023-2024. Redovisning görs av förväntade volymförändringar
och kostnadsökningar för 2022, 2023 och 2024, samt hur detta påverkar
rambehovet. Investeringsbehov för 2022-2024 beskrivs. I
budgetunderlaget görs en analys av verksamhetsutveckling och
effektivisering.
Beslutsunderlag
Budgetunderlag för socialnämndens budget 2022
Sammanställning av ändring av budgetramar för socialnämnden 20222024
____________
Expedieras till:
Budgetberedningen, via ekonomichef, kommunchef och controller
Socialförvaltningens verksamhets- och enhetschefer (för kännedom)

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 126 SN.2021.9

Information från socialförvaltningen
Socialnämnden beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Förvaltningschefen lämnar information från socialförvaltningen.
·

Rekryteringsprocess pågår avseende tillfällig chef för
hemsjukvården

·

Lägesrapport om omflyttningarna till följd av Södergårdens
ombyggnad, och om kommande ombyggnadsarbeten på
Södergården

·

Information om att det blir viss förändrad arbetsfördelning till
följd av att verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen
(myndighet och öppenvård) slutar vid månadsskiftet
september/oktober.

·

Leverans av kyld mat till boende med mat som bistånd håller på
att införas i hela kommunen.

·

Rapport från pågående projekt om digitala inköp inom
hemtjänsten.

·

Information om förändringar som sker i verksamheterna när de
återstående restriktionerna avseende covid-19 hävs.

____________

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 127 KLK.2021.92

138

Motion från Moderaterna - Skärp kraven på SFI
Socialnämnden beslutar
att
överlämna yttrandet från socialförvaltningen enligt nedan
till kommunstyrelsens arbetsutskott, som socialnämndens
yttrande i ärendet, samt
att
föreslå att det görs en utredning om en sammanslagning av
vuxenutbildningen och enheten för arbetsmarknad och
intregration, samt
att
föreslå att motionen därmed ska anses besvarad.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-04-21 § 150 att
remittera en motion från moderaternas fullmäktigegrupp till
socialnämnden för yttrande.
Motionen har följande lydelse:
"Skärp kraven på SFI
Ett stort ansvar för integrationen av nyanlända ligger hos kommunerna.
Vi måste bl a förbättra vår resultatstyrning vad gäller
språkundervisningen och se till att fler lär sig Svenska språket
snabbare.
Skolverkets statistik från 2017 visar att fler än sex av tio inte klarade
sin SFl-kurs inom ett år och var femte deltagare avbröt studierna.
Det måste därför, från början, finnas ett uttalat högre krav på deltagarna
som går språkundervisningen.
Varje person som påbörjar SFI ska få en individuell prestationsplan
som uppskattar tiden det kommer att ta att slutföra varje kurs och
studieväg.
Vid avbrutna studier eller studier som inte fullföljs med godkända
resultat ska de ekonomiska ersättningarna reduceras eller stoppas.
Därför vill vi Moderater följande:
Att Örkelljunga kommun utreder möjligheten att stoppa eller reducera
de ekonomiska ersättningarna vid avbrutna studier eller frånvaro."
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialförvaltningens yttrande
Enhetschef Caroline Agnesdotter Mayr har, tillsammans med
verksamhetschef Magnus Lind och förvaltningschef Johan Lindberg,
tagit fram följande yttrande.
”I motionen från Moderaterna ställs kravet: Att Örkelljunga kommun
utreder möjligheten att stoppa eller reducera de ekonomiska
ersättningarna vid avbrutna studier eller frånvaro.
Redan idag finns det rutiner kring att stoppa/reducera Ekonomiskt
bistånd/försörjningsstöd (nedan kallat EKB i texten). Om handläggarna
får information om att en klient inte deltar som planerat på SFI (eller
annan planerad aktivitet) så tittar man först på hur stor frånvaron varit.
Har frånvaron varit mer än 50% dras hela EKB in för den ansökta
månaden. Är frånvaron lägre än 50% dras motsvarande % av frånvaron
av från EKB, t.ex. vid 20% frånvaro dras 20% av EKB in.
Gäller det barnfamiljer måste vi ta hänsyn till det lagstiftade
barnperspektivet (Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU),
SOU 2009:68 samt den lagstiftade Barnkonventionen). I dessa fall ges
EKB för bostadshyra, el samt för barnets/barnens norm även när
föräldrarna haft frånvaro på SFI eller vid annan planerad insats.
Det som EKB kan fortsätta utveckla i denna fråga är att ha ett tätare
samarbete med SFI och Arbetsmarknad och integration (AMI) för att få
fullständig information om närvaro och progression. Det finns idag ett
utarbetat samarbete men frånvaron rapporteras inte alltid fullt ut.
Troligtvis beror detta på bristande rutiner som vi kommer jobba för att
förstärka. Vi ser det som positivt när man kan kombinera SFI med
insatser genom AMI. AMI har idag projekt som riktar sig för nyanlända
och för personer med funktionsvariationer, dessa projekt avslutas till
årsskiftet och det finns inte möjlighet att söka projektmedel på nytt
kring detta. Det gör att det finns risk för neddragning av personal och
verksamhet på AMI. Detta som i sin tur gör att de inte kan erbjuda
insatser för att skynda på språkutvecklingen i kombination med SFI i
samma utsträckning framöver.
En sammanslagning av Vuxenutbildningen med Enheten för
Arbetsmarknad och Integration, under socialförvaltningens ledning,
anser vi skulle ge den önskade effekten. En sammanslagning skulle ge
effekt på ökad samverkan och ge en god förutsättning att utveckla SFI
med mer praktisk inriktning. I huvudsak är det inte akademiker som
kommer till Örkelljunga utan i många fall förvärvsarbetare som i
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

10(18)

Sammanträdesprotokoll 2021-09-28
Socialnämnden
många fall inte har någon skolgång. Genom att se över detta och ha en
strategisk tanke och upplägg som främjar riktade utbildningar mot
dessa målgrupper och med fokus på kompetensförsörjningsproblematiken som vi ser på flera områden i Örkelljunga så ser vi
möjligheten att kunna utveckla SFI mer riktat.”
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 150
Motion från Moderaterna - Skärp kraven på SFI.pdf
Yttrande från socialförvaltningen.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 128 KLK.2021.93

138

Motion från Moderaterna - Vi vill få fler människor i
arbete och sysselsättning
Socialnämnden beslutar
att
överlämna yttrandet från socialförvaltningen enligt nedan
till kommunstyrelsens arbetsutskott, som socialnämndens
yttrande i ärendet, samt
att
föreslå att det görs en utredning om en sammanslagning av
vuxenutbildningen och enheten för arbetsmarknad och
intregration, samt
att
föreslå att motionen därmed ska anses besvarad.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-04-21 § 154 att
remittera en motion från moderaternas fullmäktigegrupp till
socialnämnden för yttrande.
Motionen har följande lydelse:
"Vi vill få fler människor i arbete och sysselsättning, få en väg in i
samhället och därmed få bort försörjningsstöd och utanförskap!
Vägen in till samhället är att kunna försörja sig själv och sin familj. Att
fastna i ett bidragsberoende är förödande för både individ och
samhället.
Genom arbete eller studier får man en väg in i samhället. Situationen
för familjerna förbättras och även hela Örkelljunga kommer att må
bättre. Risken för kriminalitet och bidragsberoende kommer att minska.
Att som barn ha bidragsberoende föräldrar innebär att vi accepterar och
riskerar att dessa barn ärver sina föräldrars utanförskap och
bidragsberoende, vilket naturligtvis är förödande för alla inblandade. Vi
riskerar därmed också att en permanent "underklass" sakta men säkert
växer fram.
Försörjningsstödet har ökat i Örkelljunga och det är fler familjer som
söker och får försörjningsstöd. Signaler om att utanförskapet breder ut
sig finns också. Fler orosanmälningar kommer in till
socialförvaltningen.
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Därför vill vi Moderater:
Att socialförvaltningen utreder vilka insatser och krav som krävs i
Örkelljunga för att minska bidragsberoende och utanförskap."
Socialförvaltningens förslag till yttrande
Enhetschef Caroline Agnesdotter Mayr har, tillsammans med
verksamhetschef Magnus Lind och förvaltningschef Johan Lindberg,
tagit fram följande yttrande.
”I motionen från Moderaterna ställs kravet: Att Socialförvaltningen
utreder vilka insatser och krav som krävs i Örkelljunga för att minska
bidragsberoende och utanförskap.
I dagsläget arbetar Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd (EKB) och
Arbetsmarknad och Integration (AMI) i nära samarbete för att minska
bidragsberoende och utanförskap.
På AMI finns i dagsläget projekt för nyanlända/utrikesfödda, personer
med funktionsvariationer och projekt för att öka individers digitala
förmåga. Deltagarna i projekten kommer i första hand från EKB men
kan även anvisas till AMI via Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan då de är en part i våra projekt. Alla projekt visar på
goda resultat som gör att under detta år (jan-jun) har följande resultat
uppnåtts:
Praktik: 28 personer
Utbildning: 13 personer
Anställning: 22 personer
Annan försörjning: 5 personer (t.ex. sjukpenning/föräldrapenning/
sjukersättning)
Majoriteten av dessa personer har under insatserna i projekten fram till
uppnått resultat haft försörjningsstöd helt eller delvis. Att 3 av 4 projekt
på AMI tar slut vid årsskiftet oroar vad vi kan erbjuda i framtiden.
Kommuners roll i arbetsmarknadspolitiken är ytterst oklar efter
Arbetsförmedlingens (Af) omorganisation gör det svårt att planera för
framtiden. Personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen kommer
inte kunna ingå i kommunala insatser i samma utsträckning som
tidigare. Detta gör att det är färre individer vi kan styra planeringen för
och ställa krav på vissa typer av insatser. Kommunernas roll i
arbetsmarknadspolitiken diskuteras både inom Familjen Hbg, SKR och
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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på regeringsnivå det ger förhoppningsvis mer klarhet i uppdraget under
hösten/vintern.
Vi ser att samverkan med Arbetsförmedlingen är viktig och ger resultat
så vi jobbar för fortsatt gott samarbete med Af med våra redan
upparbetade kontakter.
Ett viktigt verktyg för att minska bidragsberoende och utanförskap är
möjlighet till anställningar inom kommunen med stöd av
Arbetsförmedlingens bidrag som Extratjänster, Introjobb och
Lönebidrag. Vi har idag 18 anställda på AMI under dessa former och
kommer utöka med 3 anställningar till under hösten. Vi har utrymme
för fler anställningar men Arbetsförmedlingen har stoppat Extratjänster
och Introjobb utifrån minskad budget. De som vi anställer med dessa
anställningsstöd har innan anställningen haft EKB. Genom
anställningarna minskar vi bidragsberoende och utanförskap. Under
anställningen kommer vi jobba aktivt för att de efter avslutad
anställning ska gå vidare till annat jobb eller till studier. Denna del
kommer utvecklas mer under 2021/2022. Vi för en dialog med Af för
att få till så många Extratjänster och Introjobb som är möjligt.
Vi ser att allt fler av de som uppbär EKB lider av ohälsa och då främst
psykisk ohälsa. Flertalet av dessa personer är under 30 år. Många av
våra klienter inom EKB är sjukskrivna av läkare men får ingen
sjukpenning av Försäkringskassan (FK). Detta för att de bedöms mot
hela den öppna arbetsmarknaden när de är arbetslösa. Flera klienter
saknar också sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som är en
förutsättning för sjukpenning. Kring dessa individer behöver vi fortsatt
bygga upp samverkan med FK och vården för att bryta ohälsan och få
fler personer i aktivitet som kan leda till arbete och utbildning. Här är
SIP-möten ett viktigt verktyg (samordnad individuell plan). Genom
SIP-möten kan man upprätta en planering mellan kommun, FK och
vården.
Vi kommer lämna in en ansökan till FINSAM för ett ungdomsprojekt
som syftar till att bryta utanförskap, arbetslöshet och ohälsa för
ungdomar och unga vuxna. Besked om ansökan antas kommer under
september/oktober.
Sammanfattningsvis behöver vi konkret jobba vidare med
samverkansformer med Af, FK och vården. Bevaka så att vi hela tiden
har så många Extratjänster anställda som möjligt. Vi behöver även
genomlysa alla ärende på EKB regelbundet för att hitta rätt insatser och
samverka kring ärenden som har ett längre bidragsberoende.
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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En sammanslagning av Vuxenutbildningen med Enheten för
Arbetsmarknad och Integration, under socialförvaltningens ledning,
anser vi skulle ge den önskade effekten. En sammanslagning skulle ge
effekt på ökad samverkan och genom detta en effekt på det ekonomiska
biståndet genom en strategisk tanke och upplägg som främjar riktade
utbildningar mot dessa målgrupper och med fokus på
kompetensförsörjningsproblematiken som vi ser på flera områden i
Örkelljunga.”
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - KSAU § 154
Motion från Moderaterna - Vi vill få in fler människor i arbete och
sysselsättning.pdf
Yttrande från socialförvaltningen.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 129 SN.2021.5

Inkomna skrivelser och meddelanden
Socialnämnden beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
Skrivelser och meddelanden under perioden 2021-09-01 - 2021-09-21:
2021-09-01 - Meddelande från IVO om klagomål avseende socialtjänst
och LSS som sänts till dem, och som de överlämnar till socialnämnden
- SN.2021.211 S
2021-09-01 - Meddelande från Svedulf Fastighets AB om förverkande
av hyresrätt (sänd som kopia till socialförvaltningen) - SN.2021.213 S
2021-09-03 - Skrivelse från FAS-föreningen om funktionsnedsättningar
kopplade till alkohol under fostertiden - dnr SN.2021.215
2021-09-10 - Meddelande från Ropo Capital (för Sjödin Åsljunga AB)
om uppsägning av hyresgäst (sänd som information till
socialförvaltningen) - dnr SN.2021.218 S
2021-09-14 - Meddelande från Kronofogden om ansökan om allvarlig
störning (sänd för kännedom till socialnämnden) - dnr SN.2021.220 S
2021-09-15 - Skrivelse från Heimstaden till lägenhetsinnehavare
avseende störningar (sänt till socialförvaltningen för kännedom) - dnr
SN.2021.224 S
2021-09-20 - Skrivelse från Helsingborgs lasarett avseende avvikelse
om händelse kopplat till utskrivning av patient - dnr SN.2021.230 S
2021-09-20 - Skrivelse från Helsingborgs lasarett avseende avvikelse
om händelse kopplat till kontakt med hemtjänsten - dnr SN.2021.231 S
____________

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll 2021-09-28
Socialnämnden

SN § 130 SN.2021.6

Delegationsbeslut
Socialnämnden beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Delegationsbeslut 2021-09-07 - 2021-09-27 avseende:
·

Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt
familjerätten.

·

Delegationsbeslut för vård och omsorg

·

Faderskapsärenden (tre ärenden)

Beslut i övrigt:
·

Beslut om fullmakt till Region Skåne avseende upphandling av
distribution av inkontinenshjälpmedel. Fullmakten
undertecknad av förvaltningschef. - dnr SN.2021.217

·

Beslut om avtalsförlängning med P&P i Landskrona AB om
konsultstöd vid upphandling. Avtalsförlängningen undertecknad
av förvaltningschef. - dnr SN.2018.365

·

Beslut om överenskommelse mellan Region Skåne och
kommuner i nordvästra Skåne om lokalt samråd om psykiatri.
Överenskommelsen är för socialförvaltningens del
undertecknad av förvaltningschef. - dnr SN.2021.225

·

Beslut om hyreskontrakt med Brännborn Fastigheter AB om
lokaler på Hässleholmsvägen 73 i Örkelljunga. Avtalet är
undertecknat av förvaltningschef. - dnr SN.2021.226

Beslutsunderlag
Underlag från Life Care
____________

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll 2021-09-28
Socialnämnden

SN § 131 SN.2021.8

Delgivningsärenden
Socialnämnden beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
Förvaltningsrätten i Malmö:
Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-03-05
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
Dom 2021-08-30: Förvaltningsrätten avslår överklagandet
Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-05-03
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
Dom 2021-09-09: Förvaltningsrätten avslår överklagandet
Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-06-15
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd), fråga om
avvisning
Beslut 2021-09-17: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet
____________

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll 2021-09-28
Socialnämnden

SN § 132 SN.2021.10

Övriga frågor
Bo Jensen (KD) ställer en fråga om det finns uppgifter om vem och hur
många i personalen inom äldreomsorgen som har fått vaccinering för
covid-19.
Förvaltningschefen svarar att det inte är möjligt utifrån gällande
lagstiftning att registrera vem som är vaccinerad eller inte. Däremot är
den allmänna bilden att vaccinationsgraden bland personalen är hög,
baserat på att det var många som vaccinerade sig i samband med att
personal och brukare vaccinerades tidigare under 2021.
Frågan om vaccinationsgraden bland personalen leder till diskussion.
***
Gunilla Danielsson (S) väcker fråga om nämnden ska återgå till helt
fysiska sammanträden framöver.
____________

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

