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Plats och tid 

Socialnämnden 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-08-19 

stadshuset, lokal Bäve, kl 08:30-11:30 

Ledamöter SN § SN I§ 

Tjänstgörande ersättare 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Underskrift justerande 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

Underskrift 

Justerandes signatur 

Stefan Skoglund (S), ordförande 
Henrik Sundström (M), l :e vice ordförande 
Ann-Charlott Gustafsson (UP), 2:e vice 
ordförande 
Camilla Josefsson (M) 
Ewa Tillander (C) 
Christina Nilsson (KD) § 101-107 I§ 197-201, 

203-207 
Margareta Wendel (S) 
Lars Eide Andersson (MP) 
Martin Pettersson (SD) 
Rose-Marie Antonsson (SD) 
Merja Henning (UP) 

Katarina Torstensson (L) för Raymond 
Wälsjö (L) 
Jan-Olof Andersson (S) för Nora Åkare (S) 
Leif Dolonius (UP) för Christina Nilsson 
(KD) 
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Ersättare 

Övriga 

Justerandes signatur 

Martin Hollertz (M) 
Lars Hultberg (C) 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-08-19 

Emma Utter Eckerdal (S) 
Lars-OlofLaxrot (V) 
Stefan Eliasson (SD) 
Leif Dolonius (UP) 

Roger Granat, socialchef, socialtjänsten 
Annette Frisk, Kommunal Väst 
Kerstin Windemo, sektionschef, 
socialtjänsten 
Charlotte Larsson, nämndsekreterare, 
socialtjänsten 

Utdrags bestyrkande 

SN § SN I§ 

§ 101-107 I§ 197-201, 
203-207 

SN § SN I§ 

§ 101-107 
§ 101-103 



§ 101 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-08-19 

Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Upprop förrättas, justerare väljs och tid för justering bestäms. I tur attjustera är Martin 
Pettersson (SD) allernativt Lars Eide Andersson (MP). Beräknad tid för justering är 
onsdag 26 augusti 2020, kl 16:00. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att välja Martin Pettersson (SD) till justerare och att justeringen äger rum onsdag 26 
augusti 2020, kl 16:00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 102 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-08-19 

Dnr SN 2020/00145 

Revidering av tillämpningsbestämmelser till taxor för vårdavgift 

SammanfaHnlng 

Socialnämndens fastställda tillämpningsbestämmelser till taxor för vårdavgift med mera 
inom hemtjänst och särskilt boende behöver revideras. Tillämpningsbestämmelserna 
behöver kompletteras med bestämmelser om hur avgift för insatserna städ och varu
distribution ska fastställas för makar/sammanboende. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-07-0 l. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna revidering av tillämpningsbestämmelserna till taxor för vårdavgift 
avseende tillämpning av avgift för insatserna varudistribution och städ för 
makar/sammanboende då båda har insatsen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 103 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-08-19 

sektionschef Kerstin Windemo informerar om vad som hänt gällande externa place
ringar barn och unga samt nuläge och planering framåt. Nämnden får information 
om arbetet med att minska konsulentstödda familjehem. 

Socialchef Roger Granat informerar om följande: 

• Sommaren 2020 - behållit planerad semesterperiod. 
• Covid-19 - nuläge, smittskyddsläkaren, skyddsutrustning, tester, sommargäster, 

öppnande av verksamheter, besöksförbudet, arbeta hemifrån, säsongsinfluensa och 
statistik. 

• Ekonomi - 2019-2020, årsprognos. 
• Boende - LSS, äldre, missbruk och socialpsykiatri. 
• Lokaler- Junogatan 9, Fjällvägen och omvandling Skogslyckan. 
• Personal- medarbetarenkät, sjukskrivningar, äldreomsorgslyftet, heltidsresan. 
• Ny teknik- smarta klockor, mat- och varuleveranser, elbilar, digitala lås. 
• Övrigt - Mistelgatan, nya månadsmått, kunskapsdag, utbildning kontraktsvård. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 104 

Information från ordföranden 

Sammanfattning 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-08-19 

Ordföranden informerar, med anledning av fråga från Martin Pettersson (SD), om vad 
som gäller för en insynsplats i socialnämndens arbetsutskott. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämnden 

2020-08-19 

§ 105 Dnr SN 2020/00004 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 
delegeringsordning 2020 

Sammanfattning 

Följande beslut enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

• Förteckning över beslut av ordföranden 2020-08-18. 
• Förteckning över beslut av enhetschef2020-08-12. 
• Förteckning över beslut av ordförande 2020-08-12. 
• Förteckning över beslut av l :e socialsekreterare 2020-08-12. 
• Förteckning över beslut enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande 

produkter 2020-08-1 O. 
• Förteckning över beslut av ordförande 2020-08-06. 
• Arbetsutskottets beslut/protokoll 2020-08-05 

Bestut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 106 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-08-19 

Dnr SN 2020/00003 

Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 

Sammanfattning 

• Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2020-08-06 gällande anmälan enligt 
lex Sarah (5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 5287, 5283, 5284) 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 107 

Protokoll 
Socialnämnden 

2020-08-19 

Dnr SN 2020/00002 

Socialnämndens ärendebalanslista 2020 
Sammanfattning 

Fråga tre och tio på ärendebalanslistan anses besvarade med anledning av dagens 
information. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att stryka fråga tre och tio på ärendebalanslistan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


