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Socialnämnden
§ 105

Information om utveckling av verksamhet inom
verksamhetsområde Funktionsnedsättning
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Informationen föredras muntligt.
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 106

Socialnämnden – verksamhetsredovisning per augusti 2021
(SN21/8)
Beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2021 med prognos 5 mnkr
positiv avvikelse jämfört årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till
personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar
även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn.
Driftbudget för 2021 är netto 564,5 mnkr. Per augusti redovisas en positiv avvikelse i
förhållande till budget om totalt ca 10,7 mnkr. Det positiva resultatet är framförallt lägre
volymer och kostnader än budgeterat inom området funktionsnedsättning samt inom
området ledning, myndighetsutövning samt administration.
För helåret prognostiseras ett positivt resultat om ca 5 mnkr. Budgeten för 2021 innehöll
åtgärder för att effektivisera verksamheten för en ekonomi i balans där åtgärder i stort
genomförs i enlighet med planeringen.
Av investeringsbudgetens 1,8 mnkr har 0,06 mnkr hittills använts. För helåret förväntas ca
förväntas ca 0,9 mnkr tas i anspråk.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande - Socialnämnden, verksamhetsredovisning per augusti 2021
PM - Socialnämnden - verksamhetsredovisning per augusti 2021
Bilaga 5 - Uppföljning av politiska mål socialnämnden delår 2021

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 107

Socialnämndens verksamhetsplan 2022–24 (SN21/78)
Beslut
Socialnämnden fastställer förslag till verksamhetsplan för 2022–24.
Reservationer
Desirée Björk (Ö) reserverar sig med hänvisning till att verksamhetsplanen utgår från
Ekeröalliansens politiska plattform.

Sammanfattning
Socialnämndens verksamhetsplan sträcker sig över flera år och revideras årligen i samband
med budgetarbetet. Verksamhetsplanen beskriver översiktligt identifierat nuläge och
utvecklingsområden inom verksamheten samt förändringar i omvärlden som på olika sätt
påverkar och styr socialtjänsten. Utifrån aktuellt nuläge och utvecklingsområden
uppmärksammas prioriterade områden med utgångspunkt från socialnämndens
verksamhetsmål. Verksamhetsplanen är en del av socialnämndens styrsystem och är ett
instrument för planering och styrning.
Vid socialnämndens sammanträde i juni fastställde nämnden de förutsättningar och den
inriktning som ska beaktas förslaget till verksamhetsplan 2022–24. Socialförvaltningen har
utifrån nämndens inriktningsbeslut samt förändringar i verksamheten tagit fram ett förslag
till verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen i sin helhet fastställs av socialnämnden i december, efter att
kommunfullmäktige antagit nämndens budget.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande - Socialnämndens verksamhetsplan 2022-24
Förslag till socialnämndens verksamhetsplan 2022-24

Expedieras till
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 108

Socialnämndens lokalförsörjningsplan – prognos för 2022–2030
(SN21/121)
Beslut
1. Socialnämnden fastställer lokalförsörjningsplanen inklusive prognos för 2022–2030.
2. Socialnämnden beslutar att prognosen ska biläggas förslag till driftbudget för 2022–2024
och investeringsbudget för 2022–2026.
3. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med en aktualisering
av planen senast i samband med förslag till driftbudget för 2023–2025 och
investeringsbudget för 2023–2027.
Avvaktar med ställningstagande
Desirée Björk (Ö) avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av
budgetärendet.

Sammanfattning
Socialnämnden fastställde i september 2020 en reviderad prognos över behovet av olika
sorters lokaler och bostäder i socialnämndens verksamheter fram till 2030. Vid fastställandet
gav nämnden dåvarande socialkontoret i uppdrag att återkomma med en aktualisering i
samband med förslag till driftbudget 2022–2024 och investeringsbudget för 2022–2026.
Aktualiserad lokalförsörjningsplan föreligger.
Lokalförsörjningsplanen har uppdaterats utifrån den senaste befolkningsprognosen för
2021–2031 och utifrån förändringar i verksamheten. Uppdateringarna gäller bland annat
utfall för 2020 vad gäller särskilt boende för äldre och boenden inom ramen för LSS samt
redogörelser för de processer som påverkar uppfyllandet av socialnämndens lokalbehov.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande - Socialnämndens lokalförsörjningsplan - prognos för 2022-2030
PM - Socialnämndens lokalförsörjningsplan - prognos för 2022-2030

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 109

Utvärdering av pilotprojekt gällande två valbara rätter för
matlådor till ordinärt boende (SN20/22)
Beslut
1. Socialnämnden noterar utvärderingen av pilotprojektet gällande två valbara rätter för
matlådor till ordinärt boende till protokollet.
2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att beakta utvärderingen vid införande
av två valbara rätter för matlådor till ordinärt boende i hela kommunen.
3. Socialnämnden noterar uppföljningen av implementeringen av socialnämndens kost- och
måltidsprogram till protokollet.

Sammanfattning
Sedan slutet av augusti 2021 har ett pilotprojekt beträffande att införa två valbara rätter för
matlådor till ordinärt boende genomförts på Söderströmsgården. Iakttagelser och slutsatser
av pilotprojektet hittills presenteras för socialnämnden i ”PM - Utvärdering av pilotprojekt
gällande två valbara rätter för matlådor till ordinärt boende”. Därtill presenterar
socialförvaltningen aktuell lägesinformation gällande implementeringen av socialnämndens
kost- och måltidsprogram.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande - Utvärdering av pilotprojekt gällande två valbara rätter för matlådor till
ordinärt boende
PM - Utvärdering av pilotprojekt gällande två valbara rätter för matlådor till ordinärt boende

Expedieras till
Matproduktion, Barn- och utbildningsnämnden
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 110

Utredning av utbildning, kunskaper och kompetens inom
äldreomsorgen (SN21/88)
Beslut
1. Socialnämnden noterar informationen.
2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med
information om arbetet med att säkra en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning inom
äldreomsorgen i kommunen.

Sammanfattning
I samband med socialnämndens sammanträde 2021-06-16 fick socialförvaltningen i uppdrag
att
1. kartlägga och beskriva de insatser som görs för att säkerställa yrkeskompetens och
kunskaper i svenska språket hos personalen inom äldreomsorgen.
2. komma med förslag till eventuella åtgärder som säkerställer att Ekerö kommuns
uppsatta mål uppfylls.
3. komma med förslag om hur den löpande uppföljningen ska ske avseende
yrkeskompetens och kunskaper i svenska språket inom hemtjänsten och äldreomsorgen.
4. presentera detta för nämnden den 22 september för att möjliggöra inarbetning i
budgeten för 2022.
Socialförvaltningen har under sommaren kartlagt hur kommunens utförare (egen regi och
privata) inom särskilt boende och hemtjänst säkerställer personalens yrkeskompetens och
kunskaper i svenska språket, både vid nyrekrytering och som en del i det löpande
kvalitetsarbetet.
Kartläggningen visar att utförarna arbetar på ett medvetet och kvalitetsinriktat sätt med
dessa frågor. Vad gäller den fortsatta uppföljningen av utförarnas arbete med att säkerställa
yrkeskompetens och språkkunskaper föreslår socialförvaltningen inga förändringar jämfört
med idag då förvaltningen genomför återkommande kvalitetsuppföljningar där dessa frågor
behandlas utifrån de behov som finns inom respektive verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Samtidigt finns utmaningar på en strukturell nivå gällande kompetensförsörjningen inom
äldreomsorgen i takt med att en allt större andel av befolkningen blir äldre samtidigt som
färre söker sig till omsorgsyrken.
Socialförvaltningen har påbörjat ett strategiskt arbete, tillsammans med kommunens HRenhet för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning inom omsorgsverksamheterna. Detta
arbete kommer att fortgå under 2022.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande - Utredning av utbildning, kunskaper och kompetens inom äldreomsorgen
PM - Utredning av utbildning, kunskaper och kompetens inom äldreomsorgen

Expedieras till
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 111

Kostnadsanalys inom socialtjänsten – kostnad per brukare (KPB)
(SN21/47)
Beslut
1. Socialnämnden noterar kostnadsanalysen till protokollet.
2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med handlingsplan för
åtgärder utgående från kostnadsanalysen.

Sammanfattning
Socialnämnden har beslutat att genomföra en kostnadsanalys i syfte att bland annat belysa
hur Ekerö kommuns kostnader ligger till i förhållande till andra kommuner uttryckt som
kostnad per brukare (KPB). Kostnadsanalysen omfattar verksamhetsområde individ- och
familjeomsorg.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande – Analys av kostnader inom socialtjänsten, Kostnad per brukare
Rapport – Kostnad per brukare Ekerö kommun IFO 2019–2020

Expedieras till
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 112

Socialnämnden, förslag till driftbudget 2022 med inriktning 20232024 (SN21/9)
Beslut
1. Socialnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2022 med nettokostnad 574,1 mnkr.
2. Socialnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2023-2024 med budget
år 2023 till nettokostnad 595,5 mnkr och budget år 2024 till nettokostnad 619,2 mnkr.
3. Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning för 20232026 med totalt 1,2 mnkr år 2022, 2,2 mnkr år 2023, 6,7 mnkr år 2024, 72 mnkr år 2025 och
21,7 mnkr år 2026.
4. Socialnämnden beslutar att från och med den 1 januari 2022 återinföra att första besöket
hos familjerådgivningen är kostnadsfritt, att finansieras med 60 tkr inom budgetram i
anslaget för ledning, administration och myndighetsutövning.
5. Socialnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till kommunstyrelsen.
Avvaktar med beslut
Inger Andersen (S), P A Hammarström, Per Sjödin (S), Desirée Björk (Ö) och Björn Osberg
(MP) avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.
__________
Yrkanden
Per Lönnestål (SD) yrkar avslag till förmån för eget budgetförslag till kommunfullmäktige.
För tjänstgörande ledamöter inom Ekeröalliansen (M, C och KD) yrkar Christina Blom
Andersson (KD) enligt liggande förslag, med tillägg av en ny punkt 4, vilken framgår av detta
protokoll.
Inger Andersen (S), P A Hammarström (S) och Per Sjödin (S) ställer sig bakom tillägget enligt
punkt 4. I övrigt, se under rubrik Avvaktar med beslut ovan.
Beslutsgång
Christina Blom Andersson (KD) ställer yrkandena under proposition och finner att
socialnämnden beslutar enligt liggande förslag inklusive tillägg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Sammanfattning
Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.
På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden utarbeta förslag till driftbudget för
2022 med inriktning 2023-24. Budgetram för 2022 är ca 574,1 mnkr (netto). I förhållande till
2021 är ramen till utökad med ca 9,6 mnkr vilket motsvarar ca 1,7 % av nämndens nettobudget. Anvisad budgetram för 2023 är 595,5 mnkr (3,7 %) och 619,2 mnkr 2024 (4,0 %).
Förslag till budget utgår från styrande mål för verksamheten samt verksamhetsplan och tar
sikte på fortsatt utveckling av verksamheten. Budgetförslaget innehåller särskilda satsningar
och prioriteringar om ca 10,3 mnkr.
För att finansiera förväntad volym-, pris- och lönekostnadsutveckling samt satsningar
förutsätter budgetförslaget åtgärder, förändringar i verksamheten samt
effektiviseringsåtgärder om 8,6 mnkr 2022, 5 mnkr 2023 samt 5 mnkr 2024.
Förslag till investeringsbudget för 2022 är 1,2 mnkr. För perioden 2022-26 som helhet är
budgeten sammantaget 103,8 mnkr.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande – Socialnämnden – Driftbudget 2022 med inriktning 2023–2024
PM – Driftbudget 2022 med inriktning 2023–2024
PM – Socialnämnden – förslag till investeringsbudget 2022–2026

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 113

Bostad med särskild service LSS, Svalan (SN21/52)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Södertörns brandförsvarsförbund meddelade genom föreläggande 2021-03-03 att
gruppbostaden Svalan inte uppfyller brandskyddskraven med avseende på utrymningsvägar
och att bristerna i brandskyddet ska vara åtgärdade senast 2021-05-30.
Ekerö kommun har behov av platser i bostad med särskild service enligt LSS. Med hänvisning
till det har socialnämndens målsättning varit Svalans lokaler ska byggas om så att boendet
uppfyller brandmyndighetens krav och för bostad med särskilt boende enligt LSS.
Socialförvaltningen med stöd av fastighetsenheten har begärt att fastighetsägaren Ekerö
bostäder tar fram erforderliga åtgärder utgående från föreläggandet, kostnadsbedömning
samt tidplan för en ombyggnad av Svalan. Ekerö bostäder har till fastighetsenheten
presenterat åtgärder som uppfyller kraven på brandsäkerhet. Förslaget är även avstämt och
godkänt av Södertörns brandförsvarsförbund. Kostnaderna uppgår till ca 970 tkr inkl. moms.
Fastighetsenheten har meddelat att man bär kostnaden i sin helhet och som en
engångskostnad.
Ekerö bostäder har lämnat in ansökan om bygglov vilket är under handläggning. Efter att
bygglov beviljats följer leveranstider för byggmaterial samt byggåtgärder. Ekerö bostäders
preliminära bedömning med den information som idag finns att tillgå är projektet bör vara
klart i februari 2022.

Beslutsunderlag



§37 SNau Bostad med särskild service LSS, Svalan
Tjänsteutlåtande – Brandsäkerhetsåtgärder vid Svalan, Information

Expedieras till
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 114

Uppdragsbeskrivning – Utredning om förutsättningar att införa
valfrihetssystem enligt LOV till fler omsorgsverksamheter samt
en översyn av kommunens nuvarande tjänster och insatser inom
valfrihetssystemet (SN21/116)
Beslut
1. Socialnämnden fastställer reviderad uppdragsbeskrivning för utredning om
förutsättningar att införa valfrihetssystem enligt LOV till fler omsorgsverksamheter.
2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att presentera utredningen i samband
med nämndens sammanträde i april 2022.
3. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att upphandla en extern konsult för
uppdragets utförande.
Reservationer
Desirée Björk (Ö) reserverar sig och inkommer med en skriftlig reservation.
__________
Yrkanden
Inger Andersen (S), P A Hammarström (S) och Per Sjödin (S) yrkar på en ändring av ärendets
rubricering enligt vad som framgår av detta protokoll, vilket Barbro Zimmerling Svan (L)
ställer sig bakom.
Per Lönnestål (SD) yrkar bifall till liggande förslag.
Desirée Björk (Ö) yrkar avslag till liggande förslag.
Beslutsgång
Christina Blom Andersson (KD) ställer yrkandena under proposition och finner att
socialnämnden beslutar enligt liggande förslag inklusive ändrad rubricering.

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2018 att genomföra en utredning av möjligheterna att utöka
användandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom fler omsorgsverksamheter. Under
2019 beslutade emellertid nämnden att senarelägga uppdraget till kommande år. Inför att
utredningen nu ska genomföras har socialförvaltningen sett över befintlig
uppdragsbeskrivning för utredningen. Socialförvaltningen föreslår att det i
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
uppdragsbeskrivningen genomgående förtydligas att utredningen ska omfatta såväl vårdoch omsorgsboende som andra tjänster och insatser. Därtill föreslår socialförvaltningen att
uppdragsbeskrivningen även ska omfatta en översyn av nuvarande tjänster och insatser
inom valfrihetssystemet.

Beslutsunderlag




§38 SNau Komplettering av utredning om förutsättningar att införa valfrihetssystem enligt
LOV till fler omsorgsverksamheter
Tjänsteutlåtande - Komplettering av utredning om förutsättningar att införa valfrihetssystem
enligt LOV till fler omsorgsverksamheter
Reviderad uppdragsbeskrivning

Expedieras till
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 17 av 29

Ekerö 29 september 2021
Reservation vid Socialnämnden den 29 september 2021 i ärende –
Komplettering av utredning om förutsättningar att införa valfrihetssystem
enligt LOV till fler omsorgsverksamheter.
(SN21/116)
Vi yrkade avslag till detta förslag med anledning av att möjligheten till valfrihet för att välja
omsorgsverksamheter redan finns idag, genom att beslut tagits med stöd av Lagen om
offentlig upphandling (LOU).
I och med att Lagen om valfrihet (LOV) varit verksamt i 10 år, finner vi att det är av största
vikt, att ge socialförvaltningen i uppdrag, att genomföra en översyn av Lagen om
valfrihetssystemet enligt LOV innan ytterligare verksamheter införs i valfrihetssystemet och
presenteras till nämnden.
För Öpartiet
Desirée Björk
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Socialnämnden
§ 115

Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2021
(SN20/140)
Beslut
1. Socialnämnden noterar uppföljningen av internkontrollplanen 2021.
2. Socialnämnden överlämnar uppföljningen till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning
Den interna kontrollen är en central del i arbetet med att kvalitetssäkra socialnämndens
myndighetsutövning och egna regiverksamheter. I internkontrollplanen ingår de processer
som är mest angelägna att följa upp ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv, d.v.s. de delar
av myndighetsutövningen och utförandet av insatser där det är störst risk att avvikelser
inträffar och/eller där avvikelser får störst konsekvenser.
I föreliggande ärende presenteras resultatet av årets uppföljning. Kontrollområden som visar
ett icke tillfredställande resultat kommer att följas upp på nytt hösten 2021.

Beslutsunderlag




§36 SNau Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2021
Tjänsteutlåtande - Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2021
PM - Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2021

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 116

Valfrihetssystem enligt LOV per augusti 2021 (SN21/11)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Information om valfrihetssystem inom socialtjänsten per 2021-08-31.

Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande - Valfrihetssystem enligt LOV per augusti 2021

Expedieras till
Socialförvaltningen
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 117

Rapportering enligt 16 kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS – per
sista juni 2021 (SN21/12)
Beslut
1. Socialnämnden godkänner rapportering enligt 16 kap f-h §§ SoL och 28 f-g LSS av ej
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS per 2021-06-30.
2. Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Sammanfattning
Nedan följer en sammanfattad rapport över gynnande beslut, enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen och 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade som ej
verkställts inom tre månader från beslut. Rapporten avser uppgifter per 2021-06-30 och
gäller beslut som socialnämnden ansvarar för.
Med anledning av rådande pandemi med covid-19 ska kommunens rapportering av ej
verkställda beslut ske som vanligt, i enlighet med den rapporteringsskyldighet som följer av
lag. Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har inte möjlighet att göra några avsteg från
kommunens rapporteringsskyldighet. Om kommunen gör förändringar i verkställigheten av
beslut på grund av covid-19 ska kommunen tydligt ange orsak, samt om den enskilde fått
andra insatser i avvaktan på verkställighet ska det framgå. IVO kommer beakta det gällande
läget vid bedömning av hur kommunen arbetat med att verkställa beslutet.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande – Rapportering enligt 16 kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS – per sista juni
2021
PM Bilaga – Rapportering enligt 16 kap. f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS – per sista juni 2021

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 118

Socialchefen informerar
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Socialchefen informerar om förvaltningens pågående flyttar, bland annat med anledning av
att Henkelhuset ska rivas. Staben har flyttat till kommunhuset, individ- och familjeomsorgen
flyttar in i före detta socialkontorets hus. Mer information kommer.
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 119

Ordföranden informerar
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Inget att rapportera.
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 120

Individutskottets ordförande informerar
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Inget att rapportera.
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 121

Anmälan av delegationsbeslut utan annat diarienummer 2021
(SN21/4)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Beslutsunderlag
































Delegationsbeslut maj – Ej inleda utredning
Protokoll SNiu 2021-06-23 §§ 96–107 (t o m ärendelista)
Delegationsbeslut juni LSS
Delegationsbeslut juni Barn och unga
Delegationsbeslut juni Avgifter
Delegationsbeslut juni riksfärdtjänst
Delegationsbeslut juni ekonomi
Delegationsbeslut juni ÄO SoL personer med funktionsnedsättning
Delegationsbeslut juni FN SoL personer med funktionsnedsättning
Delegationsbeslut juni Funktionsnedsättning, Vuxen
Delegationsbeslut juni - Ej inleda utredning juni 2021
Protokoll SNiu 2021-07-08 §§ 108–109 (t o m ärendelista)
Protokoll SNiu 2021-07-19 §§ 110–113 (t o m ärendelista)
Protokoll SNiu 2021-08-03 §§ 114–115 (t o m ärendelista)
Delegationsbeslut juli ÄO SoL personer med funktionsnedsättning
Delegationsbeslut juli Avgifter
Delegationsbeslut juli Barn och unga
Delegationsbeslut juli Boende - Ekonomiskt bistånd + Egna medel + Ekonomiskt Bistånd +
Felaktig utbetalning
Delegationsbeslut juli FN SoL personer med funktionsnedsättning
Delegationsbeslut juli Funktionsnedsättning + Vuxen
Delegationsbeslut juli LSS
Delegationsbeslut juli Riksfärdstjänst
Protokoll SNiu 2021-08-09 §§ 116–121 (t o m ärendelista)
Delegationsbeslut juli – Ej inleda utredning
Protokoll SNiu 2021-08-30 §§ 122–132 (t o m ärendelista)
Protokoll xSNiu 2021-09-08 §§ 133–137 (t o m ärendelista)
Protokoll SNiu 2021-09-20 §§ 138–143 (t o m ärendelista)
Delegationsbeslut augusti FN SoL personer med funktionsnedsättning
Delegationsbeslut augusti Funktionsnedsättning + Vuxen
Delegationsbeslut augusti Boende Ekonomiskt bistånd + Egna medel + Ekonomiskt Bistånd +
Felaktig utbetalning
Delegationsbeslut augusti ÄO SoL personer med funktionsnedsättning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden






Delegationsbeslut augusti Riksfärdtjänst
Delegationsbeslut augusti LSS
Delegationsbeslut augusti Barn och unga
Delegationsbeslut augusti Avgifter
Delegationsbeslut augusti Ej inleda utredning

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 122

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Delegationsbeslut



SN21/72-12 Ordförandebeslut Yttrande
SN20/89-9 Delegationsbeslut - Upphävande av krisledningsnämndens beslut rörande
stängning av vissa verksamheter

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 123

Anmälningar för kännedom
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Anmälningar
 SN20/145-6.1 Beslut från IVO
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 124

Övriga frågor
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Desirée Björk (Ö) framför önskemål om information gällande:
- utredningsmetoder inför LSS-beslut
- specialiseringsgraden hos handläggare inom LSS och SoL
Socialchef Lena Burman Johansson tar med sig frågorna, för besvarande vid nästa
sammanträde med socialnämnden.

Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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