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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 budgetprocessen
 information om Coronaläget

4. Månadsuppföljning januari- oktober 2020 (SN 2020.021)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och överlämna till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har upprättat en delårsrapport som innehåller budgetuppföljning samt en 
prognos för 2020. Resultaten analyseras och kommenteras.

Handlingar
• §92 SN AU Månadsuppföljning januari- oktober 2020
• Tjänsteskrivelse, 2020-10-29, Månadsuppföljning januari- oktober 2020
• Reviderad delarsrapport januari - augusti 2020 (Socialnämnden) 

DELÅRSRAPPORT EJ KLAR - EXTRA UTSKICK

5. Uppräkning av hemtjänstpeng 2021 (SN 2020.030)
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 
1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Från 
och med den 1 januari 2010 kan externa leverantörer ansöka om att bli godkända som utförare 
av biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende såväl service som omvårdnad. Både 
kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en peng per beviljad timme. 
Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller service eller omvårdnad. För externa 
leverantörer utgår en momskompensation på ca 4 %, vilket förklarar skillnaden i 
ersättningsnivåer. Uppräkningen av hemtjänstpengen sker i enlighet med kommunplanen. 
Inför 2021 innehåller kommunplanen ingen uppräkning av ersättningsnivåer. Detta innebär att 
nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-27, Uppräkning av hemtjänstpeng 2021
 Ersättning hemtjänst LOV 2021
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6. Statistik sjukfrånvaro inom socialförvaltningen (SN 2020.054)
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram fördjupad statistik gällande 
sjukfrånvaro. De två bifogade handlingar innehåller önskad information där det ena 
dokumentet är ett utdrag från Tertial 2 rapporten medan den andra är fördjupad statistik från 
kommunens HR-system.

Handlingar
 §93 SN AU Statistik sjukfrånvaro inom socialförvaltningen
 Tjänsteskrivelse, Återrapportering fördjupad statistik avseende sjukfrånvaro
 §49 SN Uppdrag (V), åtgärder för att minska kvinnors sjukfrånvaro inom 

socialförvaltningen
 Hälsotal data från SF Tertial 2, 2020
 Hälsotal data från HR-system 2020

7. Remissvar, motion (V) om personal på träffpunkten (SN 
2020.158)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta remissvaret och föreslå att kommunfullmäktige anser 
motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens träffpunktsverksamhet övergår till fritidsnämndens regi. Vid flytt av 
verksamhet till fritidsnämnden kommer socialförvaltningen att säkerställa ett gott samarbete, 
dialog och informationsöverföring gällande såväl verksamheten som personal.

Socialförvaltningen har inte Träffpunkten öppen enbart med volontärer, det finns alltid minst 
en person på plats, oftast två. Verksamheten är inte beroende av volontärer förnatt bedriva 
verksamhet. Volontärerna är ett viktigt tillskott men eftersom det är frivilligt så kan dessa 
ibland utebli på grund av att de får förhinder. Om det fattas personal kan verksamheten ordna 
med ersättare. Tidigare kunde föreningar ha egna möten i lokalen både dagtid och kvällstid, 
men just nu tillåter verksamheten inte det på grund av Coronarestriktioner.

Handlingar
 §94 SN AU Remissvar, motion (V) om personal på träffpunkten
 Remissvar,
 Remiss, motion om personal på träffpunkten
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8. Remissvar, motion (S) om statsbidrag (SN 2020.160)
Förslag till beslut
Socialnämnden antar remissvaret som sitt eget och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Handlingar
 §95 SN AU Remiss, motion (S) om statsbidrag
 Tjänsteskrivelse 2020.11.05 Svar på rmotion om statsbidrag
 Remiss, motion om statsbidrag

9. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda skrivelser till och med 6 november.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar socialnämnden del av en lista med anmälda skrivelser

Anmälda handlingar
     Riksfärdtjänsten, statistik 3:a kvartalet 2020
     Kommunfullmäktige, Svar på motion (S) om ett kommunalt bostadsbidrag
     Kommunstyrelsen, Ansökan till Glokala Sverige
 SN 2020.150-5    Kommunstyrelsen, Antagande av överenskommelse: samverkan kring 

ungdomsmottagningar
 SN 2020.049-9    Protokoll 2020-11-03 signed

10. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar listan med anmälda protokoll och delegationsbeslut till och med den 
6 november.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar socialnämnden del av en lista med anmälda protokoll och
delegationsbeslut. Nämnden har, med stöd av 6 kap. 33 § kommunallagen, rätten att föra över
sin beslutanderätt i vissa frågor till politiker i nämnden alternativt till tjänstemän inom
socialförvaltningen. Vilka beslut som nämnden har valt att delegera framgår av
socialnämndens delegationsordning. Ett delegationsbeslut ska vara skriftligt och det ska
återrapporteras till det nämndsammanträde som är närmast efter att beslutet fattades. Av
beslutet ska det framgå vad som har beslutats, vem som har fattat beslutet, när det fattades och
med stöd av vilken punkt i delegationsordningen. Ett anmält delegationsbeslut redovisas i
nämndens kallelse och finns med i nämndens protokoll. Tiden för överklagan, tre veckor,
börjar löpa från och med den dag som det justerade protokollet anslås på kommunens
anslagstavla. Först därefter har beslutet vunnit laga kraft.
Anmälda beslut individärenden
 Lista delegationsbeslut FN-SoL
  Lista delegationsbeslut IFO
 Lista delegationsbeslut LSS
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 Lista delegationsbeslut ÄO
 Lista delegationsbeslut Färdtjänst

Delegationsbeslut
 SN 2020.091-10    Delegationsbeslut enligt 10.1.5, Beslut om direktupphandling upp till 28 % av 

tröskelvärdet - Köp av individplatser. Casa omsorg
 SN 2020.144-2    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal om återbetalning av statsbidrag - Olir AB
 SN 2020.144-3    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal om återbetalning av statsbidrag - Solskens 

omsorg AB
 SN 2020.091-11    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande jourplacering i 

konsulentstödda familjehem, LivUng AB
 SN 2020.091-9    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande jourplacering i 

konsulentstödda familjehem, Casa Omsorg AB
 SN 2020.091-8    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal, öppenvård. Gryning Vård AB
 SN 2020.091-7    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande jourplacering i 

konsulentstödda familjehem, Svenska Familjehem AB
 SN 2020.061-8    Delegationsbeslut enligt 1.1.1, Förlängning av stängning inom 

socialförvaltningens verksamhet
 SN 2020.224-1    Avtal avseende kostnadsfördelning vid placering på särskilt boende, Aleris 

Psykiatri AB
 SN 2020.149-2    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Avtal om handledning för personalgrupp 

Öppenvården vuxen - beroende/socialpsykiatri
 SN 2020.224-14    Delegationsbeslut enligt 10.1.8, Avropsavtal - individuellt avtal gällande bostad 

med särskild service för vuxna enligt LSS, Patia LSS AB
 SN 2020.013-16    Protokoll 2020-11-02 signed
 SN 2020.013-15    Protokoll 2020-10-27 signed
 SN 2020.013-14    Protokoll 2020-09-15 signed
 SN 2020.013-13    Protokoll SN SU 2020-08-18 signed
 SN 2020.013-12    Fysiskt signerat  protokoll 2020-07-21
 SN 2020.013-1    Protokoll SN SU 2020-01-13 signed
 SN 2020.013-2    Protokoll 2020-02-10  SN SU signed
 SN 2020.013-3    Protokoll SN SU 2020-02-17 signed
 SN 2020.013-7    Protokoll 2020-04-28 signed
 SN 2020.013-8    Protokoll SN SU 2020-05-26 signed
 SN 2020.013-9    Protokoll SN SU 2020-06-23 signed
 SN 2020.013-10    Protokoll SN SU 2020-06-23 §§ 67-70, 72-80
 SN 2020.013-11    Protokoll SN SU 2020-06-23 § 71
 SN 2020.224-2    Individavtal gällande korttidsvistelse enligt LSS, Nytida Tamburinen AB
 SN 2020.224-3    Delegationsbeslut enligt 10.1.21, Individavtal gällande bostad med särskild 

service för vuxna enligt LSS, Nytida Enigma AB
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