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Beslutande
Håkan Gusteus (L)
Kristina Ivarsson (C) tjg ersättare
för Carina Tihane (C)
Maino Svensson (C)
Eva Olsson (L) tjg ersättare
för Christina Svedberg (M)
Edgardo Varas (S)
Håkan Ekman (S) tjg ersättare
för Eva-Lena Johansson (S)
Jane Glamér (SD)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Johan Lundh, socialchef via länk
Oskar Engdahl, nämndsekreterare
Anna Johansson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 70-71, 13:30-13:45
Elisabet Söderberg, Färdtjänsthandläggare §§ 70-75, 13:30-14:00
Carina Holmqvist, IFO-chef §§ 70-78, 13:30-14:35
Maria Tapper Andersson, Vik. IFO-chef §§ 70-78, 13:30-14:35
Övriga deltagare anges i respektive paragraf

Justering

Utdragsbestyrkande
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SN § 70
Presentation av Maria Tapper Andersson vikarierande IFO-chef
Socialnämnd beslut
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Maria Tapper Andersson presenterar sig själv och informerar om hennes
uppdrag.
Beslutsunderlag
Föredragning av Maria Tapper Andersson, Vikarierande IFO-chef

Beslutet skickas till
Diariet
Vik. IFO-chef

Justering

Utdragsbestyrkande
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SN § 71
MAS-informerar angående Lex.Maria samt IVOs tillsyn
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Under ärendet informerar den Medicinskt ansvariga sjuksköterskan om en
Lex.Maria anmälan som är gjord på ett av kommunens boende, IVOs
tillsynsinsats med anledning av covid-19 och lägesbilden av covid-19.


IVOs tillsynsinsats är gjord med anledning av covid-19 med fokus
på behandling för äldre på särskilda boenden.

Under informationen om lägesbilden av covid-19 redovisas följande:


Information om smittskydds information från 3 november.



Nu-sjukvården är försatt i stabsläge.



Covid-19 sektor omsorg

Beslutsunderlag
Föredragning av Anna Johansson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Beslutet skickas till
Diariet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Justering

Utdragsbestyrkande
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SN § 72
Dnr 2020/5
Ekonomiska Månadsrapporter/prognoser Q3
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner kvartalsrapport 3 (Q3) i sektor omsorg för
perioden 2020-01-01-2020-09-31 enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna socialnämndens kvartalsrapport
för kvartal 3 (Q3) 2020-01-01-2020-09-31 och att lägga den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska upprätta kvartalsrapport 3 (Q3) för perioden
2020-01-01- 2020-09-31, bifogad bilaga.
Sektor omsorg redovisar ett negativt resultat mot budget med motsvarande
-10 871 tkr vid kvartal 3 (Q3).
Underskottet är att härröra till volymökningar på individ- och
familjeomsorgen och i enheten för stöd och service och minskade intäkter
från Migrationsverket till stödboendet Utslussen.
Sektor omsorg prognostiserar ett underskott mot budget vid kvartalsrapport
3 (Q3) på årsbasis med - 12 530 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-26
Kvartalsrapport Q3, skapad 2020-10-27
Föredragning av Johan Lundh, Socialchef
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Socialchef

Justering

Utdragsbestyrkande
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SN § 73
Dnr 2020/84
Begäran om ramökning sektor omsorg 2021
Socialnämndenens beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en ramökning i sektor omsorg
motsvarande 2 000 tkr i budget 2021 för att verksamheten även fortsatt ska
ligga på en adekvat nivå.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Färgelanda avstår i frågan om ramökning sektor
omsorg 2021. Vi avser att återkomma i frågan då Kommun Fullmäktige tar
2021 års budget.
Ärendebeskrivning
De största orsakerna till det prognostiserade underskottet 2020 är att
härröra till kraftiga volymökningar på individ- och familjeomsorgen och i
enheten för stöd och service. Det prognostiserade underskottet i sektor
omsorg på årsbasis vid Q3 uppgår till -12 530 tkr.
Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott mot budget på
årsbasis vid Q3 med motsvarande - 7 300 tkr fördelat enligt nedan.
Försörjningsstöd prognostiserar ett underskott mot budget på årsbasis med
– 6 600 tkr.
Placeringar av vuxna enligt LVM (lagen om vård av missbrukare)
prognostiserar ett underskott mot budget på årsbasis med – 3 500 tkr.
Placering av barn som har varit utsatta för och eller som har bevittnat våld
i sitt egna hem prognostiserar ett underskott mot budget på årsbasis med –
600 tkr.
Enheten för stöd och service prognostiserar ett underskott mot budget på
årsbasis vid Q3 med motsvarande -6 300 tkr fördelat enligt nedan.
Ökade kostnader för placeringar av skolungdomar enligt LSS (lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade), vuxna och uteblivna
ersättningar från Migrationsverket till stödboendet Utslussen.

Justering

Utdragsbestyrkande
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I Detaljbudget 2021 har socialnämnden, fattat politiska beslut i syfte att
sänka kostnaderna i sektor omsorg, buffert hos socialchefen har fördelats ut
i verksamheterna och omfördelning mellan verksamheter har skett allt i
syfte att nå en budget i balans. Kvar återstår 2 000 tkr.
Att rymma kvarvarande underskott med motsvarande – 2 000 tkr för att
komma i ram och då nå en budget i balans med neddragningar i hela
äldreomsorgen, på de särskilda boenden och i hemtjänsten anses inte vara
möjligt.
Socialnämnden har vid sitt sammanträde 2020-10-05 fattat följande beslut
med Dnr SN 2020/78 SN § 69
Antagit förvaltningens förslag till budget 2021.
Att inte flytta avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende till
Håvestensgården enhet 5 med anledning av rådande budgetsituation.
Att förstärka i hemtjänsten med 900 tkr.
Att bibehålla nattpatrullen 1 400 tkr.
Sektor omsorg har ett antal speciallagstiftningar att förhålla sig till LSS
(lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), HSL (hälso- och
sjukvårdslagen och SoL (socialtjänstlagen). Och att se till så att
patientsäkerheten bibehålls.
Hemtjänsten
För att kunna hantera de olika krav som gäller vid verkställighet av
exempelvis biståndsbedömda insatser enligt SoL (socialtjänstlagen) så kan
inte bemanningen i hemtjänsten sänkas.
I hemtjänsten finns inget nyckeltal att ta hänsyn till däremot ett
effektivitetsmått. Effektivitetsmåttet innehåller både brukartid och kringtid.
Effektivitetsmåttet är de arbetsuppgifter som man ska hinna utföra inom
ramen för sitt uppdrag allt ifrån att upprätta genomförandeplaner, att
dokumentera händelser av vikt, utföra delegerade HSL (hälso- och
sjukvårdsuppdrag), signera de uppdrag man har utfört och restid mellan de
kommuninvånare som har beviljats insatser enligt SoL (socialtjänstlagen).
Däremellan ska man dessutom åka på larm som kommer oplanerat dagligen.
Justering

Utdragsbestyrkande
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Effektivitetsmåttet i Färgelanda kommun uppgick 2020-09-27 till 0,92 % av
tiden förlagd till brukaren och 8 % förlagd till kring tid.
SKR (Sveriges kommuners och regioners) rekommendationer om
effektivitetsmått är 0,70 % av tiden förlagd till brukaren och 0,30 % av tiden
förlagd till kring tid.
Enligt den statistik som finns mellan 1 januari tom sista september 2019 i
jämförelse med samma tidsperiod 2020 så har antalet beslutade
hemtjänsttimmar som ska utföras minskat marginellt men behovet av
dubbelbemanning har ökat från 1000 timmar till 3000 timmar utan att någon
personalförstärkning har skett.
Nattpatrullen
I februari månad 2019 förstärktes nattpatrullen till att varje natt innehålla en
sjuksköterska och 2 undersköterskor som arbetar samtidigt. En åtgärd som
vidtagits med anledning av en dålig arbetsmiljö för både sjuksköterska och
undersköterska under 2018. Förstärkningen gjordes av undersköterska i
syfte att undersköterskor skulle kunna fokusera på sina uppdrag
omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser och att
sjuksköterskan skulle kunna fokusera på sjuksköterskeuppgifter som inte
kan delegeras. Organisationen har fungerat mycket bra men man har fått
hjälpa varandra då behov av detta har förelegat. Att gå tillbaka till hur
nattpatrullens organisation en gång såg ut i Färgelanda kommun är
otänkbart ur arbetsmiljö och medarbetaransvar och utifrån ett
patientsäkerhetsansvar nattetid i Färgelanda kommun.
Konsekvenserna för medborgare som är inskrivna i den kommunala hälsooch sjukvården och som har beviljade omsorgsinsatser enligt SoL
(socialtjänstlagen) skulle vara längre väntan på hjälp vid larm om
toalettbesök, smärtlindring, vid fall och planerade insatser skulle inte hinna
utföras i tid som exempelvis att få sina mediciner i vissa fall är en
livsavgörande insats. Patientsäkerheten skulle inte kunna tillgodoses.
Likaså skulle detta innebära att sjuksköterska natt ska täcka hela Färgelanda
kommuns geografiska upptagningsområde från norr till söder med
sjuksköterskeinsatser på särskilda boenden, med mer avancerad sjukvård i
ordinärt boende, IVPA (i väntan på ambulans) uppdrag hade fått prioriteras
bort och utöver detta vara undersköterskan behjälplig med hemtjänstinsatser
där det krävs dubbelbemanning.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Som socialchef i Färgelanda kommun har man flera uppdrag att ta ansvar
för såsom, budget i balans, ett verksamhetsansvar, ett patientsäkerhetsansvar
och ett arbetsmiljö och medarbetaransvar för personalen som är anställd i
sektor omsorg.
Skulle neddragningar ske i hemtjänsten och nattpatrullen så skulle stora
svårigheter uppstå i att ta ansvar för dessa två verksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-19
Föredragning av Socialchef Johan Lundh.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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SN § 74
Dnr 2020/83
Avveckling av Utslussen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fattar beslut om att avveckla stödboendet Utslussen from
årsskiftet 2020/2021.
Ärendebeskrivning
Utslussen är ett stödboende för ensamkommande barn och unga 18-20 år.
Bakgrunden till att Utslussen startades år 2012 var att det då fanns behov av
en placeringsform som komplement till kommunens HVB hem för
kommunens ensamkommande barn och unga.
Det huvudsakliga syftet med Utslussen har varit att under trygga former
träna och förbereda den unge för ett självständigt boende och vuxenliv.
Verksamheten har fram till juni 2020 helt finansierats av statliga medel.
Delvis i form av dygnsschabloner från Migrationsverket, ersättningen
utbetalas endast till juni månad det året som ungdomen fyller 20 år. Från
och med juni 2020 erhåller inte kommunen några intäkter från
Migrationsverket till dessa ungdomar.
Behovet av antalet platser på stödboendet har minskat succesivt sedan det
stora flyktingmottagandet av ensamkommande barn upphörde. Det finns
inga fortsatta behov av att fortsätta bedriva stödboendet.
I dagsläget bor det 6 ungdomar i Utslussens lägenheter inom Färgelanda
tätort, samtliga ungdomar fyller 21 år under 2020/2021. Ungdomarna är i
dag mycket självständiga och väl förberedda för ett vuxenliv och för ett eget
boende utan kommunala stödinsatser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-27
Föredragning av Johan Lundh, Socialchef
Beslutet skickas till
Diariet
Socialchef
Justering

Utdragsbestyrkande
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SN § 75
Dnr 2020/82
Förslag till ny beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst
(anropsstyrd trafik) samt förändring av tillämpningsområde.
Socialnämndens beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillämpningsområdet för färdtjänst är resor
inom och mellan kommuner i Västra Götaland samt till/från Årjäng och
Säffle, att gälla från och med 2021-03-01.
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2021-03-01 anta ny
beräkningsmodell för egenavgift för färdtjänstresor. Egenavgiften baseras
på en startavgift med 50 kr de första 10 kilometrarna och därefter 3
kr/kilometer. Egenavgiften innefattar alla med beslut om färdtjänsttillstånd i
Färgelanda kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny beräkningsmodell för egenavgift
för resor inom annan kommun, utanför Västra Götaland. Egenavgiften
baseras på en startavgift med 105 kr de första 10 kilometrarna och därefter 3
kr/kilometer.
Den enskilde ersätts i efterhand, mot uppvisande av kvitto. Ansökan skall
ske till handläggare i hemkommunen före planerad resa.
Kommunfullmäktige beslutar att årlig uppräkning av egenavgiften skall ske
med följsamhet till den allmänna kollektivtrafikens prisjusteringar i Västra
Götaland. Justering gäller startavgift samt kilometerpris.
Ärendebeskrivning
Egenavgiften i Färgelanda kommun bygger för närvarande, och enligt
kommunfullmäktiges beslut, på Västtrafiks AB:s baspristaxa med ett tillägg
på 50% inom nuvarande tillämpningsområde, Mellerud, Bengtsfors, Dals
Ed, Åmål, Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla, Munkedal, Strömstad,
Årjäng och Säffle.
I det beslut som fattats av Kollektivtrafiknämnden, i april 2020, kommer 3
zoner att gälla inom Västra Götaland fr o m 4 november 2020. Zon A
innefattar Göteborg, Partille, Mölndal och Öckerö. Zon B innefattar Ale,
Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungssund
och Tjörn. Zon C innefattar resterande 37 kommuner inom Västra Götaland
vilket inkluderar Färgelanda kommun. Sammanfattningsvis innebär det att
Justering

Utdragsbestyrkande
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nuvarande drygt 70 zoner ska slås ihop till 3. Ny prissättning per zon
kommer då att gälla.
Färdtjänsthandläggare i Fyrbodal, samt kommun- och regionrepresentanter
från Västtrafik, har tillsammans diskuterat olika alternativa
beräkningsmodeller och genomfört en omvärldsanalys med målsättning att
utarbeta en gemensam beräkningsmodell för ny egenavgift samt
tillämpningsområde, i enlighet med avtalsskrivning mellan kommuner och
Västtrafik, som anger att parterna ska sträva mot harmoniserat regelverk.
Ett beräkningssätt med avståndsbaserad avgift med startavgift och därefter
kronpåslag per kilometer är det alternativ till förslag som gemensamt
presenteras i respektive kommun inom Fyrbodal.
Systemet med avståndsbaserad avgift är mer rättvist och följer
transportkostnaden mer exakt. Det är enkelt att förstå för den enskilde
tillståndshavaren och ett hållbart sätt att räkna fram egenavgiften då
modellen inte påverkas av framtida förändringar i den allmänna
kollektivtrafiken. Tillämpningsområdet spelar mindre roll och det öppnar
för att tillämpningsområdet kan gälla för hela Västra Götalandsregionen. Att
öppna upp tillämpningsområdet innebär också att egenavgiften inte behöver
baseras på Förordningen (1997:782) om egenavgift för riksfärdtjänst.
Riksfärdtjänst beviljas idag för resor utanför idag gällande
tillämpningsområde. Förordningen skall spegla kostnad i kollektivtrafiken.
Förordningen är baserad på vägavstånd i kilometer med fastställd taxa, och
har ej ändrats sedan 1997.
Ekonomi
Färdtjänstresor
Avståndsbaserad egenavgift föreslås vara en startavgift 50 kr de första 10
kilometrarna och därefter 3 kr/kilometer inom Västra Götaland samt till/från
Årjäng och Säffle. Det innebär att en färdtjänstresa inom kommunen
varierar från 50 kr till ca 140 kr/enkelresa (10-40 km fågelvägen). Enligt
nuvarande egenavgift kostar en resa inom kommunen 78 kr/enkel resa.
Ungdomstaxa (7-19 år) 58 kr/enkelresa.
Undertecknad har tittat på resorna under 2019 i Anropsstyrd trafik gällande
färdtjänst. Sammanlagt utfördes 2 261 resor under 2019 varav

Justering
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1 541färdtjänstresor inom kommunen (68%) samt 720 (32%) utanför
kommungränsen.
Vid jämförelse färdtjänstresor under 2019 mellan nuvarande taxa och
föreslagen på den nya beräkningsmodellen, ger kommunen en extra kostnad
på ca 3 500 kr/månad.
Om tillämpningsområdet utökas till hela Västra Götaland kommer
egenavgifter för resor som idag beviljas som riksfärdtjänst att öka. Ju längre
resor desto större egenavgift. Idag styrs dessa resor enligt tidigare beskriven
förordning av egenavgift för riksfärdtjänst.
Under 2019 utfördes 120 riksfärdtjänstresor med taxi varav 97 inom Västra
Götaland och 23 utanför regionen.
Vid jämförelse 2019 års siffror med egenavgift på nu gällande
tillämpningsområde och förslaget om utökat tillämpningsområde och ny
beräkningsmodell för egenavgift, ger kommunen ett överskott på ca 1 250
kr/mån.
Arbetsresor
För resor till och från arbetet betalar resenären en avgift som utgår från vad
ett månadskort inom kollektivtrafiken kostar med ett tillägg om 50%.
I nuvarande förslag skall även färdtjänst till arbete (inkomst av tjänst)
debiteras med egenavgift som är avståndsbaserad. Avdrag för arbetsresor
enligt skattelagstiftning samt ansökan hos Försäkringskassan om
handikappersättning och merkostnadsersättning för resor kan göras av
tillståndshavaren.
Under 2019 utfördes 486 arbetsresor och inga av dem var inom
kommungränsen.
Vid jämförelse 2019 års resor med egenavgift för färdtjänstresor med nu
gällande arbetsresor taxa och föreslagen ny beräkningsmodell, ger
kommunen ett överskott på ca 4 500 kr/månad.
Ungdomstaxa
I förslaget ingår att ungdomstaxa tas bort och även där skall avståndsbaserad
egenavgift gälla. Även barn/ungdomar med funktionsnedsättning har rätt att
söka handikappersättning och merkostnadsersättning för fördyrade
omkostnader.
Justering

Utdragsbestyrkande

15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-11-04

Socialnämnden

Under 2019 utfördes inte några ungdomsresor.
Bomresa
Skulle en färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om
resenären inte avbeställer sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt
att fakturera hela den uppkomna merkostnaden på resan efter prövning av
handläggare.
Tillfällig vistelse i annan kommun
Efter ansökan från färdtjänstberättigad som tillfälligt vistas i en annan
kommun utanför tillämpningsområdet, kan färdtjänstresor medges i
vistelsekommunen. Förslaget är att egenavgiften baseras på en startavgift
med 105 kr de första 10 kilometrarna och därefter 3 kr/kilometer.
Under 2019 har inga resor för färdtjänstberättigade som tillfälligt vistas i
annan kommun utförts.
Regelverk
Enligt Lag om färdtjänst framkommer, enligt 3 §, att varje kommun
ansvarar, såvitt gäller kommuninnevånarna, för att färdtjänst av god kvalitet
anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan
kommunen och annan kommun. En kommun får för sina
kommuninnevånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra
kommuner.
Enligt 10, 11 §§, framkommer att för resor med färdtjänst får
tillståndsgivaren ta ut en avgift och är det kommunen som är
tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna av kommunen.
Organisation och personal
Färdtjänst- och riksfärdtjänstresor utförs via avtal mellan Västtrafik AB och
Färgelanda kommun. Västtrafik AB upphandlar till kommunen fordon samt
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organisation kring beställning av resor som idag via avtal utförs av
beställningscentral.
Barnperspektiv
Barnkonventionen (Lag 1 januari 2020) beskriver i artikel 23.1 att ”ett barn
som med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt
och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar
tilltron till den egna förmågan och möjliggör barnets aktiva deltagande i
samhällslivet”.
Medborgarperspektiv
För kommuninnevånare med beviljat färdtjänsttillstånd, är det med
föreslagen beräkningsmodell för egenavgift, lättare att förstå principen med
att kort resa kostar mindre, längre resor är dyrare, precis som i annan allmän
kollektivtrafik. Att alla med beviljat färdtjänsttillstånd betalar en egenavgift
överensstämmer med Kommunallagens likställighetsprincip.
Jämställdhetsperspektiv
Ur jämställdhetsperspektiv är föreslagen beräkningsmodell mer jämställd i
hänseende att dubbla subventioner tas bort för vissa restyper som
arbetsresor och ungdomstaxa. Alla som beviljats färdtjänsttillstånd i
Färgelanda kommun behandlas lika med föreslagen beräkningsmodell för
egenavgift.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-19
Bilaga, ny avståndsbaserad taxa, skapad 2020-10-28
Föredragning av Elisabet Söderberg, Färdtjänsthandläggare
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet

Justering
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SN § 76
Dnr 2020/2
Tillägg i delegationsordning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar förslag på ändring av delegationsordning enligt förslag
nedan i ärendebeskrivningen.
Ärendebeskrivning
Ny lagstiftning Den 1 juli infördes möjligheten, i lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga, för socialnämnden att ansöka om
utreseförbud som ett skydd för barn som riskerar att föras utomlands för att
ingå barnäktenskap eller för att könsstympas. Förfarandet för utreseförbud
motsvarar förfarandet för ansökan om LVU, dvs nämnden ansöker om
utreseförbud hos förvaltningsrätten, vid brådska kan nämnden besluta om
tillfälligt utreseförbud. Nämnden har möjlighet att besluta om tillfälligt
undantag från utreseförbudet vid t ex skolresor eller semesterresor med ett
familjehem. Beslut om utreseförbud är ingripande och bör inte pågå längre
än nödvändigt, beslutet ska därför omprövas var sjätte månad eller då
behovet inte längre kvarstår. Utreseförbud är tänkt till situationer när risken
för utförsel av barn för att ingå barnäktenskap eller könsstympning är
påtaglig. Det innebär att det ska finnas en påtaglig risk för det enskilda
barnet. Med påtaglig menas att det ska vara en konkret, närliggande eller
klart förutsebar utveckling, bara tillhörighet till en släkt eller religion är inte
tillräcklig. Beslut om utreseförbud kan fattas som ett stöd till ett pågående
LVU eller som ett fristående beslut. Med stöd av beslut om utreseförbud
eller tillfälligt utreseförbud kan polisen spärra och återkalla barnets pass
eller neka utfärdandet av nytt pass. Förslag till nya delegationsordningen

Justering

Ansöka om utreseförbud
Besluta om tillfälligt
utreseförbud

31 b LVU
31 d LVU

Beslut om tillfälligt
utreseförbud ska upphöra

31 g LVU

Pröva om utreseförbudet
ska upphöra
Besluta om tillfälligt
undantag från
utreseförbudet

31 c LVU

Sociala utskottet
Sociala utskottet, i
brådskande fall
ordförande
Sociala utskottet, i
brådskande fall
ordförande
Sociala utskottet

31 i LVU

Sociala utskottet
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Ej delegeringsbara beslut
Besluten om att inte röja vistelseort och att begränsa umgänget mellan barn
och förälder anses vara myndighetsutövning mot enskild av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt och kan därför inte delegeras (se
Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2016 ref. 74). Om beslut inte kan
avvaktas nämndssammanträdet kan nämndens ordförande fatta beslut om att
ej röja vistelseort eller begränsa umgänget. Övervägandena samt
upphävande av dessa beslut kan delegeras till sociala utskottet.
Om socialnämnden anser att kriterierna i 6 kap. 8 § FB är uppfyllda är
nämnden skyldig att väcka talan i domstol om överflyttning av vårdnaden
till familjehemsföräldrarna. Beslutet att väcka talan hos domstol måste fattas
av socialnämnden och kan inte delegeras till varken förtroendevalda eller
tjänstemän. (10 kap. 5 § SoL och prop. 1981/82:168 s. 70)
Besluta om
umgängesbegräsning

14 § 2 st 1 punkt
LVU

Beslut att inte röja
vistelseorten

14 § 2 st 2 punkt

Väcka talan om
vårdnadsöverflytt
Att inte väcka talan om
vårdnadsöverflytt
Beslut om att lägga ned
påbörjad
faderskapsutredning

6 kap 8 § FB

Socialnämnden, i
brådskande fall
ordförande
Socialnämnden, i
brådskande fall
ordförande
Socialnämnden

6 kap 8 § FB

Socialnämnden

2 kap 7 § FB

Socialnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-04
Föredragning av Carina Holmqvist, IFO-chef

Beslutet skickas till
Socialchef
IFO-chef
Delegationsordning
Diariet

Justering
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SN § 77
Dnr 2020/79
Sammanträdestider 2021
Socialnämndenens beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa sammanträdestider 2021 för
socialnämnden respektive sociala utskottet enligt förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider 2021 för socialnämnden och sociala utskottet
är framtaget. Hänsyn har tagits till de ekonomiska processer som kommunen
arbetar utifrån vilket bland annat innebär att nämnden ska ha behandlat
ekonomiska ärenden innan de avgörs i kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige.
Som 2020 föreslås socialnämnden sammanträda onsdagar medan utskottets
sammanträden förläggs till måndagar. För kännedom framgår även datum
för kommunstyrelsens arbetsutskott som bereder ärenden till kommande
kommunstyrelsen. Detta med hänsyn till att nämnden kan ha ärenden som
ska beslutas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Socialnämnden
Sociala utskottet
Förslag till datum
(start kl 13:30 om inte
(start kl 08:30 om inte annan
förtid
KSAU
anges
annan tid anges i kallelsen) tid anges i kallelsen)
-- januari
25 januari
20 januari
3 februari
22 februari
17 februari
3 mars
29 mars
24 mars
7 april
26 april
21 april
5 maj
31 maj
19 maj
2 juni
28 juni
16 juni
4 augusti
30 augusti
18 augusti
8 september
27 september
22 september
6 oktober
25 oktober
20 oktober
3 november
29 november
17 november
1 december
13 december
--

Beslutsunderlag

Justering
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Tjänsteskrivelse daterad, 2020-10-06
Beslutet skickas till
Diariet
Socialchef

Justering
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SN § 79
Dnr 2020/26
Ej verkställda beslut 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att överlämna framtagen rapport till
kommunfullmäktige respektive kommunens revisorer.
Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig att till kommunfullmäktige respektive kommunens
revisorer och myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader samt
avbrott i verkställigheten (enligt § 28f – 28h LSS). Vidare skall kommunen
ange vilka typer av insatser och hur lång tid som har förflutit från dagen för
respektive beslut skulle ha varit verkställt.
Om IVO bedömer att insatser inte verkställts inom skälig tid har
myndigheten en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande
av en särskild avgift
I nedanstående tabell redovisas de beslut som den 30 september 2019 inte
har kunnat verkställas inom tre månader.
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Ej verkställda beslut
Nr
1

Kvinna
(x)
X

Man
(x)

Tid sedan
beslut (dagar)
236

Typ av bistånd

2

X

236

Kontaktperson

3

X

194

Kontaktperson

4

X

221

Kontaktfamilj

Kontaktperson

Orsak till att beslutet
ej kunnat verkställas
Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragstagare.
Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragstagare.
Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragstagare.
Den specifika
kontaktfamilj hon ansökt
om har uppgett att hon
önskar vara
kontaktfamilj och att det
kan dra igång under
sommaren.
Kontaktfamiljen har
sedan inte gått att nå
under sommaren.

För perioden finns det inte några avbrutna insatser som inte har kunnat
verkställas inom tre månader. Det finns inte heller några ärenden som IVO
har valt att gå vidare med till domstol och ansöka om åläggande om särskild
avgift.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-27

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Diariet

Justering
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SN § 80
Dnr 2020/37
Förslag till taxa avseende dödsboförvaltning
Socialnämndens beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta gällande taxa avseende
dödsboförvaltning med 0,8 % av gällande prisbasbelopp per nedlagd
arbetstimme från år 2021 och framåt.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-15 § 30 att för att finansiera
verksamheten avseende dödsboförvaltning ta ut en taxa enligt Ärvdabalken
(1958:637) samt Kommunallagen (2017:725).
Kommunfullmäktige beslutade även att anta taxa för år 2020 avseende
dödsboförvaltning med 0,8 % av gällande prisbasbelopp per nedlagt
arbetstimme.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-27
Information av Johan Lundh, Socialchef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet

Justering
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SN § 81
Ordförande informerar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande informerar om
 Information om eventuella undermåliga bostäder
 Information om diarieföring av inkomna handlingar i egenskap som
förtroendevald
Beslutsunderlag
Information av Socialnämndens ordförande, Håkan Gusteus

Beslutet skickas till
Diariet

Justering
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SN § 82
Socialchef informerar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Under punkten informerar socialchefen om läget med digitala möten
Beslutsunderlag
Information av Socialchef, Johan Lundh

Beslutet skickas till
Diariet
Socialchef

Justering
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SN § 83
Inkomna synpunkter/klagomål
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga redovisad information till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Inför varje sammanträde redovisas inkomna synpunkter och klagomål sen
senaste nämndsammanträdet.
Beslutsunderlag
Synpunkt daterad 2020-10-02
Synpunkt daterad 2020-10-16
Svar daterad 2020-10-07
Svar daterad 2020-10-16

Beslutet skickas till
Diariet
Socialchef

Justering
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SN § 84
Dnr 2020/9
Statistik Socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inför varje sammanträde sammanställs statistik för sektor omsorg som
presenteras månadsvis.
Beslutsunderlag
Nyckeltal sektor omsorg oktober 2020
Föredragning av Johan Lundh, Socialchef

Beslutet skickas till
Socialchef
Diariet

Justering
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SN § 85
Dnr 2020/12
Meddelande till Socialnämnden 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna
Ärendebeskrivning
Inför varje sammanträde sammanställs föregående månads inkomna
rapporter, beslut och meddelanden, dessa skall delges på nästkommande
sammanträde för socialnämnden.
Beslutsunderlag
Meddelande perioden 2020.09.28-2020.10.30

Beslutet skickas till
Socialchef
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande

