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§3

Information om socialnämndens ekonomiska resultat 2019
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Paragrafen är justerad
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§4

Kvalitetsuppföljning särskilda boenden för äldre 2020 – Redovisning
avseende Ekgården (SN20/33)
Beslut
Socialnämnden noterar redovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Vid Socialnämndens sammanträde 2019-11-06 beslutades att Ekgården skulle
komma in med en redovisning avseende hur kvaliteten gällande vården och
omsorgen ser ut och bedrivs inom verksamheten.
Produktionsområde omsorg/Ekgården har inkommit med en redovisning vilken bl.a.
omfattar följande områden.
1. Kvalitetsledningssystem
2. Personal
3. Kvalitetsarbete i team och ansvarsroller
4. Målområden
5. Övriga uppföljningar
Produktionsområde omsorg/Ekgården inbjuds med anledning av denna redovisning
även att medverka vid socialnämndens sammanträde.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande – Redovisning avseende kvaliteten av Ekgården
 PM Ekgården Redovisning av kvalitetsarbete 2019
Expedieras till
Produktionsområde omsorg/Ekgården
Socialkontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§5

Kvalitetsuppföljning bostad med särskild service och daglig
verksamhet LSS 2019 (SN19/115)
Beslut
1. Socialnämnden noterar informationen.
2. Socialnämnden beslutar att ge Attendo AB i uppdrag att senast 2020-04-30
inkomma med beskrivning av lokalt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
lokal rutin för rapportering och anmälan av missförhållande och risk för
missförhållande, lex Sarah, lokal rutin för synpunkter- och klagomål, samt resultat
från senast genomförda brukarundersökning på Solbackens gruppbostad.
3. Socialnämnden beslutar att ge produktionsområde omsorg, sektion LSS, i uppdrag
att senast 2020-04-30 inkomma med en reviderad version av checklista för
introduktion av nyanställda, samt reviderad version av riktlinje för synpunkter- och
klagomål.
Sammanfattning
Socialkontoret har genomfört kvalitetsuppföljning 2019 utifrån krav i avtal och
överenskommelse avseende bostad med särskild service (gruppbostad/servicebostad)
enligt LSS § 9.9 och daglig verksamhet enligt LSS § 9.10 i Ekerö kommun, samt
uppföljning av hälso- och sjukvård som presenteras separat av medicinsk ansvarig
sjuksköterska (MAS). Uppföljning görs också ur ett individperspektiv vilket sker
systematiskt av handläggarna på socialkontoret.
I oktober 2019 skickade socialkontoret ut enkätfrågor, samt en bilaga med begäran
om handlingar till respektive enhetschef/verksamhetschef för gruppbostad/
servicebostad och daglig verksamhet i Ekerö kommun. Uppföljande möte mellan
kvalitetsutvecklare, MAS och respektive enhetschef/verksamhetschef för diskussion
av enkätsvar, samt inkomna begärda handlingar genomfördes december 2019.
Den sammantagna bedömningen efter genomförd kvalitetsuppföljning är att
enheterna följer avtal och överenskommelse med socialkontoret. Vissa utvecklingsområden har uppmärksammats för ökad kvalitetssäkring på enheterna.
Beslutsunderlag
 §12 SNau Kvalitetsuppföljning bostad med särskild service och daglig
verksamhet LSS 2019
 Tjänsteutlåtande - Kvalitetsuppföljning bostad med särskild service och daglig
verksamhet LSS 2019
 PM Kvalitetsuppföljning bostad med särskild service och daglig verksamhet
LSS 2019 - Roshagen servicebostad (rev.)
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PM Kvalitetsuppföljning bostad med särskild service och daglig verksamhet
LSS 2019 - Solbacken gruppbostad (rev.)
PM Kvalitetsuppföljning bostad med särskild service och daglig verksamhet
LSS 2019 - Daglig verksamhet (rev.)
PM Kvalitetsuppföljning bostad med särskild service och daglig verksamhet
LSS 2019 - Kultur servicebostad (rev.)
PM Kvalitetsuppföljning bostad med särskild service och daglig verksamhet
LSS 2019 - Tegel servicebostad (rev.)
PM Kvalitetsuppföljning bostad med särskild service och daglig verksamhet
LSS 2019 - Pråmvägens servicebostad (rev.)
PM Kvalitetsuppföljning bostad med särskild service och daglig verksamhet
LSS 2019 - Ekerö gruppbostad (rev.)
PM Kvalitetsuppföljning bostad med särskild service och daglig verksamhet
LSS 2019 - Brunna gruppbostad (rev.)
PM Kvalitetsuppföljning bostad med särskild service och daglig verksamhet
LSS 2019 - Ångbåten servicebostad (rev.)
PM Kvalitetsuppföljning bostad med särskild service och daglig verksamhet
LSS 2019 - Skärvik gruppbostad (rev.)
PM Kvalitetsuppföljning bostad med särskild service och daglig verksamhet
LSS 2019 - Ärlans servicebostad (rev.)
PM Kvalitetsuppföljning bostad med särskild service och daglig verksamhet
LSS 2019 - Svalans gruppbostad (rev.)

Expedieras till
Attendo AB – Roshagens servicebostad och Solbackens gruppbostad.
Produktion omsorg, sektion LSS
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Kvalitetsuppföljning hälso- och sjukvård inom LSS, 2019 (SN19/124)
Beslut
Socialnämnden noterar kvalitetsuppföljningen samt överlämnar den till Hälso- och
sjukvårdsteamet LSS, Produktionsområde Omsorg för utveckling och åtgärder inom
ramen för uppdraget.
Sammanfattning
Årets kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården inom LSS omfattar den hälsooch sjukvård som bedrivs inom Ekerö kommun. Enkät med frågor har sänts ut till
Hälso- och sjukvårsteamet LSS samt till alla enhetschefer inom LSS (gruppboende,
serviceboenden, dagliga verksamheter samt till våra två ansvariga husläkarverksamheter; Ekerö vårdcentral och Stenhamra hälsocentral). Samtliga enheter har
återkopplat svar på frågor i enkäten inom följande områden; samarbete,
delegeringar, läkemedelshantering, fördjupade läkemedelsgenomgångar,
tandvårdstödsintyg, hälso- och sjukvårdsavvikelser, basala hygienrutiner och korrekt
arbetsdräkt, rehabilitering/ habilitering.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och kvalitetsutvecklare har under
december månad 2019 varit ute och träffat samtliga enhetschefer för att gå igenom
respektive LSS verksamheters enkätsvar samt vid behov samlat in förtydliganden/
kompletteringar inom vissa områden.
Utöver enkäten har även resultat av apoteksgranskning samt sammanställning
gällande avvikelsestatistik tagits med i denna kvalitetsuppföljning.
Beslutsunderlag
 §13 SNau Kvalitetsuppföljning hälso- och sjukvård inom LSS, 2019
 Tjänsteutlåtande: Kvalitetsuppföljning hälso- och sjukvård LSS, 2019
 PM Kvalitetsuppföljning hälso- och sjukvård inom LSS, 2019
Expedieras till
Intern produktion Omsorg, sektionen för LSS verksamheter
Hälso- och sjukvårdsteamet LSS
Attendo AB, Roshagen och Solbacken
Praktikertjänst, Ekerö vårdcentral
Praktikertjänst, Stenhamra hälsocentral
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Handlingsplan – kostnadsanalys Socialnämnden (SN18/10)
Beslut
1. Socialnämnden fastställer handlingsplan med områden för fortsatt analys med
avseende på kvalitet och kostnadseffektivitet.
2. Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att återkomma med fortlöpande
information om vidtagna och planerade åtgärder utgående från handlingsplanen.
Sammanfattning
Socialnämnden genomförde under 2019 en kostnadsanalys i syfte att bl.a. belysa hur
Ekerö kommuns kostnader ligger till i förhållande till andra kommuner uttryckt som
kostnad per brukare (KPB). Kostnadsanalysen omfattar äldreomsorg och insatser till
personer med funktionsnedsättning.
Vid Socialnämndens seminarium 2019-12-04 kring kostnadsanalysen (KPB)
diskuterades även åtgärder för fortsatt analys med utgångspunkt från analysen.
Utifrån rapporten har ett flertal områden identifieras vilka föreslås ligga till grund för
fortsatt analys med avseende på kvalitet och kostnadseffektivitet.
De samlade aktiviteterna 2020 redovisas i föreliggande förslag till handlingsplan.
Beslutsunderlag
 §10 SNau Handlingsplan – kostnadsanalys Socialnämnden
 Tjänsteutlåtande – Handlingsplan Kostnadsanalys Socialnämnden
 Presentation – Handlingsplan kostnadsanalys
Expedieras till
Socialkontoret
Paragrafen är justerad
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§8

Motionssvar – Motion om att Ekerö kommun ska erbjuda avgiftsfria
halkskydd till kommuninvånare över 65 år (SN19/112)
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservationer
Per Lönnestål (SD) reserverar sig.
_____
Yrkanden
Per Lönnestål (SD) yrkar att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Propositionsordning
Ordföranden (M) ställer liggande förslag mot bifallsyrkande under proposition och
finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag.
Sammanfattning
Per Lönnestål (SD), Jimmy Fors (SD) och Cecilia Fors (SD) har inkommit med en
motion till kommunfullmäktige där de yrkar att Ekerö kommun erbjuder kostnadsfria halkskydd till kommuninvånare över 65 år. Motionen har remitterats till
Socialnämnden för besvarande.
Beslutsunderlag
 §4 SNau Motionssvar – Motion om att Ekerö kommun ska erbjuda avgiftsfria
halkskydd till kommuninvånare över 65 år
 Motionssvar - Motion om att Ekerö kommun ska erbjuda avgiftsfria halkskydd
till kommuninvånare över 65 år
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§9

Överenskommelse om samverkan och finansiering av Barnahus
Stockholm 2020-2024 (SN19/136)
Beslut
Socialnämnden beslutar att ingå överenskommelse med Stockholms stad, Polismyndigheten, polisregion Stockholm, Åklagarkamrarna i City, Västerort och Söderort, Region Stockholm, Lidingö stad, Solna stad samt Sundbybergs stad gällande
samverkan och finansiering av Barnahus Stockholm 2020-01-01 – 2024-12-31.
Sammanfattning
Ekerö kommun ingår i ett samarbete mellan Stockholms stad, Polismyndigheten,
polisregion Stockholm, Åklagarkamrarna i City, Västerort och Söderort, Region
Stockholm, Lidingö stad, Solna stad samt Sundbybergs stad gällande barnanpassade
lokaler för barn som blivit utsatta för brott i form av våld eller övergrepp; Barnahus
Stockholm.
I Barnahus samverkar de myndigheter som behöver ha kontakt med ett barn som
utsätts för brott. Via Barnahus utreds inte bara brottet utan inblandade myndigheter
samplanerar utredningsåtgärder och behandlingar för barnets bästa. Det kan gälla
barnförhör, medicinsk undersökning, skyddsbedömning samt krisstöd och
psykologisk behandling.
Befintlig överenskommelse gällande samverkan och finansiering av Barnahus löpte ut
2019-12-31. Förslag till ny överenskommelse för perioden 2020-01-01 – 2024-12-31
föreligger.
Beslutsunderlag
 §5 SNau Överenskommelse om samverkan och finansiering av Barnahus
Stockholm 2020-2024
 Tjänsteutlåtande - Överenskommelse om finanisering av Barnahus Stockholm
2020-2024
 Barnkonsekvensanalys
 Överenskommelse om finansiering av Barnahus Stockholm 2020-2024 rev.
 Samverkansavtal - Barnahus Stockholm
Expedieras till
Stockholms stad
Socialkontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§ 10

Revidering av lokalt program för samordnad vård och omsorg kring
personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom samt stöd till deras
anhöriga (SN18/130)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Aktörerna från kommunal- och regionalt finansierade verksamheter utgör Ekerös
samverkansgrupp för lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer
med kognitiv sjukdom/ demenssjukdom. Revidering har skett av lokala programmet
samt en ny handlingsplan har upprättats utifrån hur samverkan ska se ut i det
fortsatta arbetet kring personer med kognitiv sjukdom.
Det lokala programmet ägs gemensamt av samverkansgruppen och utgör en
konkretisering av kommunens och Regionens (landstingets) ansvar att samverka
kring personer med kognitiv sjukdom/ demenssjukdom samt ge stöd till deras
anhöriga.
Beslutsunderlag
 §11 SNau Revidering av lokalt program för samordnad vård och omsorg kring
personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga
 Tjänsteutlåtande - Revidering av lokalt program för samordnad vård och
omsorg kring personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom samt stöd till
deras anhöriga
 Revidering - Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer
med kognitiv sjukdom/ demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga, Ekerö
kommun 2020-2021
Expedieras till
Socialkontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 11

Framtagande av kost- och måltidsprogram för hemtjänst och särskilt
boende i Ekerö kommun - Inriktning (SN20/22)
Beslut
1. Socialnämnden fastställer inriktningen för framtagande av kost- och
måltidsprogram för hemtjänst och särskilt boende i Ekerö kommun.
2. Socialnämnden beslutar att ge socialkontoret i uppdrag att utarbeta förslag till
kost- och måltidsprogram. Med hänvisning till nämndens budgetförutsättningar för
innevarande år beslutar nämnden att inte använda budgeterade medel, beräknat
200 tkr, för extern resurs som stöd i framtagandet.
Sammanfattning
Ett av socialnämndens mål för mandatperioden 2018–2022, inom målområde ”Ekerö
ska vara Sveriges bästa kommun att åldras i”, är större valfrihet gällande mat inom
äldreomsorgen. En av indikatorerna för måluppfyllelse av målet är att ett kost- och
måltidsprogram för hemtjänst och särskilt boende ska vara fastställt under 2020.
Ett kost- och måltidsprogram ska tas fram. Syftet är att kost- och måltidsprogrammet
bland annat ska kunna användas för att stärka kvaliteten vid socialnämndens
beställning av mat och måltider.
Beslutsunderlag
 §6 SNau Framtagande av kost- och måltidsprogram för hemtjänst och särskilt
boende i Ekerö kommun - Inriktning
 Tjänsteutlåtande - Framtagande av kost- och måltidsprogram för särskilt
boende och hemtjänst i Ekerö kommun - uppdragsbeskrivning
Expedieras till
Socialkontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Överenskommelse mellan socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden gällande drift av måltidsorganisation 2020
(SN19/135)
Beslut
1. Socialnämnden beslutar att ingå överenskommelse med barn- och utbildningsnämnden gällande drift av måltidsorganisation 2020 på Ekerö kommuns särskilda
boendeenheter som drivs i egen regi, samt måltidsorganisationen avseende
hemtjänst.
2. Socialnämnden noterar att det anslag som utgår för verksamheten 2020 inte
motsvarar den faktiska kostnaden i samband med verksamhetsövergången och att
åtgärder kommer att krävas för en budget i balans. Socialnämnden ger därvid
socialkontoret i uppdrag att löpande återkomma till socialnämnden med information.
3. Socialnämnden beslutar att ge socialchefen i uppdrag att underteckna
överenskommelsen.
Sammanfattning
Ekerö kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 § 76 att måltidsorganisationen på
särskilt boende samt hemtjänst överförs från produktion omsorg till matproduktion
inom barn- och utbildningsförvaltningen. Enligt fullmäktiges beslut gäller övertagandet av måltidsorganisationen från och med 2020-01-01.
Förslag till överenskommelse mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreligger. Syftet med överenskommelsen är att den ska styra villkoren som
gäller för de tjänster som socialnämnden beställer av barn- och utbildningsförvaltningen. Driften av måltidsorganisationen på särskilt boende i egen regi samt
hemtjänst finansieras via anslag från socialnämnden. Ersättningen fastställs i
socialnämndens driftbudget och framgår även av förslaget till överenskommelse.
Det anslag som socialnämnden budgeterat och som därvid utgår för verksamheten
2020 motsvarar vid verksamhetsövergången inte den faktiska kostnaden.
Socialkontoret och barn- och utbildningsförvaltningen är eniga om att dessa
förutsättningar kräver en aktiv dialog, styrning och åtgärdshantering för att
uppdraget ska balanseras i nivå med anslaget. Socialkontoret ska löpande informeras
om alla förändringar av verksamhetens omfattning, inriktning eller profil som har
väsentlig betydelse för uppdragets utförande. Utöver den löpande informationen
föreslås att matproduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen bjuds in till ett
av socialnämndens sammanträden våren 2020 med syfte att lämna en lägesrapport
gällande måltidsorganisationen.
Överenskommelsen föreslås gälla från och med 2020-01-01 fram till dess att ny
Justerandes sign
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överenskommelse tecknas, dock som längst till 2020-12-31. Arbete med framtagande
av ny överenskommelse kommer att ske under 2020.
Beslutsunderlag
 §7 SNau Överenskommelse mellan socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden gällande drift av måltidsorganisation 2020
 Tjänsteutlåtande - Överenskommelse mellan socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden gällande drift av måltidsorganisation 2020
 Överenskommelse gällande drift av måltidsorganisation 2020
Expedieras till
Socialkontoret
Barn- och utbildningsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§ 13

Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2019 (SN20/17)
Beslut
Socialnämnden fastställer redovisning av verksamhet med personligt ombud 2019.
Sammanfattning
Ekerö kommun har beviljats statsbidrag 2019 för delfinansiering av verksamhet med
personligt ombud. Verksamheten riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar mellan 18-65 år. Uppdraget är att stötta enskilda i kontakter med myndigheter och frågor kring t ex ekonomi, sysselsättning och boende. Verksamheten utövar
ingen myndighetsutövning och för inga journaler över klienternas ärenden.
Redovisning av verksamheten med personligt ombud 2019 föreligger. Redovisningen
ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 15 januari. Protokollsutdrag kan kompletteras efter att nämnden fattat beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
 §2 SNau Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2019
 Tjänsteutlåtande - Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2019
(rev.)
 Redovisningsblankett Verksamhet med personligt ombud 2019
Expedieras till
Länsstyrelsen Stockholms län
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Socialnämnden
§ 14

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2020
(SN20/18)
Beslut
Socialnämnden inger ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud
2020 till Länsstyrelsen Stockholms län.
Sammanfattning
Personligt ombud riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar
mellan 18-65 år. Uppdraget är att stötta enskilda i kontakter med myndigheter och
frågor kring t ex ekonomi, sysselsättning och boende. Verksamheten utövar ingen
myndighetsutövning och för inga journaler över klienternas ärenden.
Ansökan om statsbidrag sker för ett år i taget och för 2020 ska ansökan inges till
Länsstyrelsen senast 15 januari. Det kan ske en komplettering med protokollsutdrag
efter att nämnden fattat beslut i ärendet i februari.
Ansökan om statsbidrag för 2020 föreligger.
Beslutsunderlag
 §3 SNau Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2020
 Tjänsteutlåtande – Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt
ombud 2020
 Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2020
Expedieras till
Länsstyrelsen Stockholms län
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 17 av 24

Sammanträdesprotokoll
2020-02-12

Socialnämnden
§ 15

Uppsägning av samverkan i Familjepoolen Nordväst (SN16/27)
Beslut
1. Socialnämnden beslutar att säga upp samverkan i Familjepoolen Nordväst snarast
möjligt.
2. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att återkomma till nämnden med
information om tidplan samt villkor i övrigt för avtalets upphörande.
Sammanfattning
Ekerö kommun samverkar tillsammans med Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg, Solna
och Upplands Väsby i gemensam verksamhet, Familjepoolen Nordväst, för
rekrytering för familjehem och kontaktfamiljer samt utbildning för familjehem.
Sollentuna är huvudman för verksamheten.
De samverkande kommunerna finansierar verksamheten utgående från en fördelning
efter antalet barn 0-18 år i respektive kommun per den 31 december året före
verksamhetsåret och totala antalet placerade barn i familjehem i respektive kommun
året innan verksamhetsåret. Kostnaden för samverkan 2019 var ca 430 tkr.
En dialog är initierad på socialchefs-/förvaltningschefsnivå om de fortsatta
förutsättningarna för verksamheten. Det har över tid blivit allt svårare att rekrytera
familjehem och antalet nya förmedlade familjehem till kommunerna har minskat.
Ekerö fick under 2019 inte fick något familjehem förmedlat genom Familjepoolen
Nordväst (och 2018 endast ett familjehem).
I perspektiv av detta och med hänvisning till Socialnämndens budgetförutsättningar
för innevarande och kommande år föreslås att Ekerö kommun träder ur samverkan
så snart så medges. Med utgångspunkt från det beskedet till övriga samverkande
kommuner behöver en förhandling därefter vidtas om villkor för ett utträde.
Beslutsunderlag
 §8 SNau Uppsägning av samverkan i Familjepoolen Nordväst
 Tjänsteutlåtande – Uppsägning av samverkan i Familjepoolen Nordväst
Expedieras till
Socialkontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 16

Uppsägning av medverkan i Forum Carpe (SN18/41)
Beslut
Socialnämnden beslutar att Ekerö kommun träder ur medverkan i Forum Carpe
fr.o.m. 2021.
Sammanfattning
Ekerö kommun tillsammans med andra kommuner i länet samverkar sedan flera år i
Forum Carpe vars uppdrag är att stärka kompetens- och verksamhetsutveckling inom
funktionshinderområdet. Carpe arrangerar och erbjuder kompetensutvecklingsinsatser i form av kurser och föreläsningar, nätverk och kunskapsutbyten, informerar
om goda exempel från verksamheter i kommuner kring arbetssätt och metoder m.m.
Stockholms stad är huvudman för Forum Carpe.
Forum Carpe har de senaste åren finansierats med statliga medel och medel från de
deltagande kommunerna. Kostnaden för Ekerö kommun 2020 är 63,7 tkr.
Stockholms stad har meddelat att den statliga delfinansieringen upphör och att ett
nytt avtal är under framtagande där avgiften per deltagande kommun kan behöva
höjas. I ett nytt avtal kommer också en indexreglering med årlig justering av avgiften
att införas.
Möjligheten att delta i fortbildning arrangerad av Forum Carpe har nyttjats över tid
men har minskat de senaste åren. Parallellt innebär budgetförutsättningarna för
innevarande och kommande år krav på prioriteringar. Med hänvisning till detta
föreslås att Ekerö träder ur medverkan i Forum Carpe. Utträdet kan gälla
fr.o.m. 2021.
Beslutsunderlag
 §9 SNau Uppsägning av medverkan i Forum Carpe
 Tjänsteutlåtande – Upphörande av deltagande i Forum Carpe
Expedieras till
Socialkontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 17

Socialnämndens ordförande informerar
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 18

Individutskottets ordförande informerar – ärendet utgår
Beslut
Ärendet utgår.
Sammanfattning
Ärendet utgår då individutskottets ordförande Christina Blom Andersson (KD) är
frånvarande.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 19

Anmälan av delegationsbeslut utan annat diarienummer 2019
(SN19/4)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut – Avgifter december 2019
 Delegationsbeslut – Barn och unga december 2019
 Delegationsbeslut – Boende - Ekonomiskt bistånd + Egna medel +
Ekonomiskt bistånd + Felaktig utbetalning december 2019
 Delegationsbeslut – FN SoL personer med funktionsnedsättning december
2019
 Delegationsbeslut – Funktionsnedsättning + Vuxen december 2019
 Delegationsbeslut – LSS december 2019
 Delegationsbeslut – ÄO SoL personer med funktionsnedsättning december
2019
 Protokoll SNiu 2019-12-16 §§ 186–197
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Anmälan av delegationsbeslut utan annat diarienummer 2020
(SN20/4)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Beslutsunderlag
 Protokoll SNiu 2020-01-13 §§ 1-13
 Protokoll SNiu 2020-02-03 §§ 14–22
 Delegationsbeslut – Avgifter januari 2020
 Delegationsbeslut – Barn och unga januari 2020
 Delegationsbeslut – Boende - Ekonomiskt bistånd + Egna medel +
Ekonomiskt bistånd + Felaktig utbetalning januari 2020
 Delegationsbeslut – FN SoL personer med funktionsnedsättning januari 2020
 Delegationsbeslut – Funktionsnedsättning + Vuxen januari 2020
 Delegationsbeslut – LSS januari 2020
 Delegationsbeslut – ÄO SoL personer med funktionsnedsättning januari 2020
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Anmälningar för kännedom
Anmälningar
 SN15/184-32 Information – Serigmo care AB har förvärvat Kås
omsorgsverksamhet AB
 SN20/36-1 Förstudie - nyckeltalsanalys av äo/lss inom socialnämnden
 SN20/26-1 Tillsynsrapport hälsoskydd Ekgårdens äldreboende
 SN20/27-1 Tillsynsrapport hälsoskydd Söderströmsgården
 SN20/25-2 Sammanfattning av provtagning Ekgårdens bassängbad
 SN20/23-1 Delegationsbeslut § D 504 Söderströmsgården – Riskklassificering
och årlig tillsynstid för miljöbalkstillsyn
 SN20/45-1 Inbjudan till utbildningsdag om unga som utsätts för
äktenskapstvång eller kvarhålls utomlands mot sin vilja
 SN20/44-1 Verksamhetsberättelse Origo 2019
 SN20/44-2 Statistik Origo 2019
 SN20/44-3 Verksamhetsplan Origo 2020
 SN20/43-2 PM Misstanke om dataintrång
 SN20/42-2 Brev till kommunerna om coronavirus
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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