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Socialnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Håkan Gusteus (L) 
Carina Tihane (C) 
Maino Svensson (C) 
Christina Svedberg (M) 
Edgardo Varas (S) 
Eva-Lena Johansson (S) 
Jane Glamér (SD) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Eva Olsson (L) 
Håkan Ekman (S) 

Övriga närvarande 
Johan Lundh, socialchef 
Maria Andersson, tf enhetschef IFO, §§ 86-92 
Per Dewill, socialsekreterare, §§ 86-87 
Anna Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 89 
Sofia Larsson, förste socialsekreterare, §§ 86-88 
Johanna Ludvigsen, socialsekreterare, § 88 
Barbro Isaksson, nämndsekreterare 
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Socialnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
 

§ 86 Fastställande av dagordning   
§ 87 Vårdnadsöverflyttning enligt  

6 kap 8 § Föräldrabalken (FB) 
  

§ 88 Vårdnadsöverflyttning enligt  
6 kap 8 § Föräldrabalken (FB) 

  

§ 89 Information om Covid-19 
situationen 

  

§ 90 Antagande av Handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025 

2020/126  

§ 91 Delegering av beslutanderätt 
avseende bostadsanpassnings-
bidrag, revidering 

2020/2  

§ 92 Detaljbudget 2021, Social-
nämnden 

2020/29  

§ 93 Ej verkställda beslut kvartal 3 
2020 

2020/26  

§ 94 Ordföranden informerar   
§ 95 Socialchefen informerar   
§ 96 Meddelanden 2020/12  
§ 97 Övriga ärenden/Avslutning   
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Socialnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

SN § 86   
Fastställande av dagordning 

 
Socialnämndens beslut 

 
Följande förändringar görs på dagens föredragningslista: 
 
Ärende 13-15 (Händelserapportering Sektor Omsorg 2020 respektive 2019, 
Inkomna synpunkter och klagomål samt Statistik och nyckeltal) utgår då 
nämnden inte har kunnat ta del av underlagen inför sammanträdet. 

 
_______ 
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Socialnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

SN § 87   
Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken (FB) 
Socialnämndens förslag/beslut 
Ärendet är sekretessmarkerat enligt Offentlighets- och sekretesslagens  
26 kap 1 §. 
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Socialnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

SN § 88   
Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken (FB) 
Socialnämnden förslag/beslut 
Ärendet är sekretessmarkerat enligt Offentlighets- och sekretesslagens  
26 kap 1 §. 
 
_______ 

 
 
 
 
 
 

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-12-21 

  

 
 
 

Socialnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

SN § 89   
Information om Covid-19 situationen 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om aktuellt Covid-19 läge i 
kommunen och nationellt samt vidtagna åtgärder i kommunens 
verksamheter. Antalet fall ökar både lokalt och nationellt. God kapacitet 
finns när det gäller skyddsutrustning i kommunens verksamheter. Planering 
pågår inför kommande vaccinationer. 

 
_______ 
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Socialnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

SN § 90  Dnr SN 2020/126 
Antagande av Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden antar av Västkom rekommenderad Handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 
2018–2020 finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention ska tas fram. 
  
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska 
antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en 
grund för kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva 
arbete där även andra aktörer kan inkluderas. 
 
Styrgrupp psykisk hälsa tog under 2017 fram en uppdragshandling som 
hälso- och sjukvårdsdirektören för Västra Götalandsregionen (VGR), och 
direktören för VästKom, i januari 2018 ställde sig bakom. En parts-
gemensam arbetsgrupp tillsattes för uppdraget och processledare från 
VästKom och VGR utsågs att leda arbetet. Det Politiska Samrådsorganet, 
SRO skickade 2019-11-01 förslaget till handlingsplan för suicidprevention 
på remiss till huvudmännen. Remissvar inkom från 33 kommuner, fjorton 
nämnder och styrelser i VGR samt tre brukarorganisationer. 
 
Styrgrupp för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa omhändertog 
synpunkterna och ställde sig 2020-03-05 bakom handlingsplanen. Därefter 
har Vårdsamverkan Västra Götaland, VGR samt SRO per capsulam via e-
post ställt sig bakom handlingsplanen. 
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund beslutar 29 oktober 2020 § 97 
att föreslå medlemskommunerna att anta Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025. 
 
Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar föreslagen handlingsplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Direktionens Fyrbodals kommunalförbund beslut 29 oktober 2020 § 97. 
Förslag till Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025. 
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Socialnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Socialchefen informerar. 
 

_______ 
 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
Socialchef 
Diariet 
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Socialnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

SN § 91  Dnr SN 2020/2 
Delegering av beslutanderätt avseende bostadsanpassningsbidrag, 
revidering 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden delegerar beslutanderätten utifrån lag om 
bostadsanpassningsbidrag (BAB 2018:222) §§ 4-9 enligt följande: 
 
 Ärende  Delegat 
 Besluta om bostadsanpassnings- 
 bidrag upp till 50 000 kr 

 Handläggare med ansvar för  
 bostads anpassning 

 Besluta om bostadsanpassnings- 
 bidrag 50 001 –  

 Sociala utskottet 

 
Förändringen gäller från och med 1 januari 2021. 
 
Med detta beslut upphör tidigare delegerad beslutanderätt i dessa ärenden 
(SN 9 januari 2019 § 5). 

 
Ärendebeskrivning 

 
I delegationsordning antagen den 9 januari 2019 § 5 delegerades 
beslutanderätten avseende bostadsanpassningsbidrag upp till 100 000 kr till 
handläggare med ansvar för bostadsanpassning. För att göra politiken mera 
medveten om de ökande behoven av bostadsanpassning och därtill de 
ökande kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag föreslår förvaltningen att 
beslutanderätten för handläggare med ansvar för bostadsanpassningsbidrag 
sänks till 50 000 kr innan beslutet om bidraget måste lyftas för beslut av 
sociala utskottet. 
 
Förvaltningen föreslår därför att delegeringsrätten ändras så att ansvarig 
handläggare får delegation för beslut upp till 50 000 kr och därefter sociala 
utskottet. 
 
Omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 30 november 2020. 
 
Socialchefen informerar. 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Handläggare med ansvar för bostadsanpassning 
Diariet

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-12-21 

  

 
 
 

Socialnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

SN § 92  Dnr SN 2020/29 
Detaljbudget 2021, Socialnämnden 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden godkänner förslag till Detaljbudget 2021 för social-
nämndens verksamheter. 

 
Deltar inte i beslutet 

 
Edgardo Varas (S) och Eva-Lena Johansson (S) deltar inte i beslutet och för 
följande till protokollet: ”Socialdemokraterna i socialnämnden deltar inte i 
beslutet om detaljbudget 2021. Detaljbudget som majoriteten föreslår är 
inte realistisk och kommer att ha negativt påverkan på alla verksamheter 
inom nämndens ansvarsområde både vad gäller brukare och anställda”. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om Mål- och resursplan 2020-2022 
innehållande vision, strategisk inriktning, övergripande mål och 
verksamhetsmål, finansiella mål, ramar till nämnder samt investeringsram 
för 2020.  
 
Utifrån förslag till Mål- och resursplan 2020-2022 har förslag till 
Detaljbudget 2020 upprättats. 
 
Facklig samverkan har genomförts via Fösam 24 november 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 december 2020. 
Förslag till detaljbudget 2021. 
 
Socialchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Socialchef och dennes ledningsgrupp 
KS för kännedom 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Diariet
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Socialnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

SN § 93  Dnr SN 2020/26 
Ej verkställda beslut kvartal 3 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 2020 inte 
har kunnat verkställas inom tre månader.  
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Socialnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Ej verkställda beslut 
Nr Kvinna 

(x) 
Man 
(x) 

Tid sedan 
beslut (dagar) 

Typ av bistånd Orsak till att beslutet 
ej kunnat verkställas 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 

 
X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
244 

 
 

 
244 

 
 
 

202 
 
 
 

229 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

124 
 
 
 
 

124 

 
Kontaktperson 
 
 
 
Kontaktperson 
 
 
 
Kontaktperson 
 
 
 
Kontaktfamilj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktperson 
 
 
 
 
Kontaktperson 

 
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 kontaktfamilj och 
att det kan dra igång 
under sommaren. 
Kontaktfamiljen har 
sedan inte gått att nå 
under sommaren. Annan 
kontaktfamilj på gång 
nu istället. 
 
Har ej kunnat verkställas 
då tilltänkt kontakt-
person inte blivit 
färdigutredd ännu. 
 
Har ej kunnat verkställas 
då tilltänkt kontakt-
person inte blivit 
färdigutredd ännu 
 

 
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. 
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Socialnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 
Rapport Ej verkställda beslut kvartal 3 2020 daterad 4 november 2020. 
 
Socialchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Diariet 
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Socialnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

SN § 94   
Ordföranden informerar 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ordförande framför att det är olyckligt att samtliga deltagande ledamöter 
och ersättare inte hämtat ut underlagen till dagens sammanträde. 

 
_______ 
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Socialnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

SN § 95   
Socialchefen informerar 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Socialchefen informerar om bland annat: 

 det ekonomiska läget för nämnden till och med november månad 
som visar ett underskott som ökat sedan föregående månad, 

 att ny enhetschef Individ- och familjeomsorgen är anställd och 
påbörjar anställningen under första kvartalet 2021, 

 framtida arbete utifrån detaljbudgeten. 
 

_______ 
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Socialnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

SN § 96  Dnr SN 2020/12 
Meddelanden 

 
Socialnämndens beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 
Meddelanden daterade 11 december 2020. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Socialnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

SN § 97   
Övriga ärenden/Avslutning 
Socialnämnden förslag/beslut 
Ordföranden önskar alla en god jul och ett gott nytt år och nämnden önskar 
honom detsamma. 
 
_______ 
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