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§62 Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2020

§63 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för 
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§65
Remisssvar - Rekommendation om att anta överenskommelse mellan kommunerna 
i Stockholms län och Region Stockholm om Uppdrag och samverkan avseende 
ungdomsmottagningarna i länet
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§67 Förordnande att besluta om polishandräckning
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§70 Månadsuppföljning januari- juni 2020
§71 Revidering av delegationsordning
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§ 59
Val av justerare

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott utser Ing-Marie Elfström (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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§ 60
Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs med följande ändring av ärendenas ordning: 
·         Sammanträdesplan socialnämnden 2021
·         Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2020
·         Överenskommelse mellan kommunerna- Hemlöshet
·         Svar på remiss, motion (S) om kompetenshöjning
·         Remisssvar – avseende ungdomsmottagning
·         Organisation av träffpunkternas verksamhet
·         Förordnande att besluta om polishandräckning
·         Avtals- och uppdragsuppföljningar
·         Verksamheten informerar
·         Månadsuppföljning januari- juni 2020
·         Revidering av delegationsordning
I övrigt i enlighet med utskick. 
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§ 61
Sammanträdesplan socialnämnden 2021 (SN 2020.031)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att fastställa följande 
sammanträdesplanering för 2021:

- Socialnämndens arbetsutskott: 9/2, 16/3, 13/4, 11/5, 8/6, 31/8, 12/10, 2/11, 30/11

- Socialnämnden: 23/2, 30/3, 27/4, 25/5, 22/6, 14/9, 26/10, 16/11, 14/12

Ärendebeskrivning
Varje höst fastställer socialnämnden datum för nästkommande års sammanträden.

I föreslagen sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven undvikits i största 
möjliga mån för att underlätta för förtroendevalda och tjänstemän att kunna närvara.

Socialnämndens arbetsutskott sammanträder i regel klockan 08:30 och socialnämndens 
sammanträde förläggs i regel klockan 18.00.

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar att socialnämndens sammanträden ska börja 18.30 alternativt 
hållas på dagtid. 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det finns två yrkanden.

Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer sitt eget och Ing-Marie Elström (S) yrkanden mot 
varandra. 
 
Ordförande finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt Torbjörn Einarsson (C) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Sammanträdesplan 2021
 Sammanträdesplan SN 2021
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§ 62
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2020 (SN 2020.025)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden  beslutar att godkänna rapporten och 
överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande
beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om
beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande
beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om
beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige.
Rapportering ska ske en gång per kvartal.

SoL
Socialförvaltningen har 15 avbrott i verkställigheten av beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2020. Samtliga beslut 
gäller äldre och avbrott i verkställigheten av insatsen dagverksamhet. Detta till följd av beslut 
om stängning av dagverksamhet från 2020-03-19- 2020-09-30 på grund av Covid- 19. 
Socialförvaltningen rapporterar även 2 icke verkställda beslut gällande särskilt boende.

LSS
Socialförvaltningen har 2 icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 7 och 9 LSS att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2020.

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Rapport icke verkställda beslut kvartal 2
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 Rapport icke verkställda beslut kvartal 2. ny version

7 / 22

Comfact Signature Referensnummer: 8066SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63
Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar 
för personer i hemlöshet (SN 2020.071)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att anta överenskommelse 
mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet.

Ärendebeskrivning
Det är den kommun som en person bor och vistas i som är ansvarig för att ge stöd till 
personen enligt socialtjänstlagen (SoL). För personer i hemlöshet, som inte är stadigvarande 
bosatt någonstans, kan det ibland uppstå skilda meningar mellan kommunerna kring var 
personen ska söka stöd. Det kan leda till att personer hamnar i kläm eller inte får rätt stöd i tid. 
Sedan 2006 har kommunerna i Stockholms län gemensamma riktlinjer för ärendehantering 
avseende personer i hemlöshet med syftet att underlätta för kommunerna att uppnå samsyn 
och sätta personens behov i fokus. Riktlinjerna reviderades 2014 och en överenskommelse 
togs då fram.

Överenskommelsen är en praktisk vägledning och upplevs underlätta för kommunerna i länet 
att komma överens och minska risken för att individer ”faller mellan stolarna”. År 2018 
gjordes en översyn av överenskommelsen. I översynen framkom behov av att revidera 
överenskommelsen. Behoven handlade om att förtydliga vissa delar för att minska risken för 
olika tolkningar samt att göra anpassningar till förändrad utsatthet på bostadsmarknaden. En 
arbetsgrupp, med representation från fem kommuner i länet, har tagit fram ett förslag till 
reviderad överenskommelse. Genom en tjänstemannaremiss har samtliga kommuner haft 
möjlighet att ge synpunkter på förslaget. Remissvar inkom från 25 kommuner. En slutgiltig 
bearbetning av förslaget har sedan genomförts och justeringar har gjorts utifrån inkomna 
synpunkter.

De grundläggande bestämmelserna i överenskommelsen kvarstår i den reviderade
versionen. Den reviderade överenskommelsen innebär ett antal tydliggöranden för att öka 
förutsättningarna för samsyn mellan kommunerna. Förändringarna består bland annat av 
tydligare definitioner och förtydliganden av behovet av dialog när kommunernas riktlinjer 
skiljer sig åt. Tillägg har även gjorts kring vistelsekommunens ansvar enligt lag och kring när 
och hur en utredning av kommuntillhörighet ska göras.
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 5 mars 2020 att rekommendera
kommunerna i länet att anta överenskommelsen.

Socialförvaltningen i Vallentuna har inga invändningar mot att anta överenskommelsen.

Storsthlm önskade att få kommunernas ställningstaganden genom att
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sända in protokollsutdrag eller annan beslutshandling med epost senast den 30 juni 2020. I 
kontakt med Storsthlm den 11 augusti 2020 meddelades att det inte är försent att behandla 
ärendet och att Vallentuna socialnämnd kan inkomma med ställningstagande efter 
nämndsammanträde den 15 september 2020.

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om 

ärendeansvar för personer i hemlöshet
 Rekommendation, Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om 

ärendeansvar för hemlösa
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§ 64
Svar på remiss, motion (S) om kompetenshöjning för vård- och 
omsorgens yrkesgrupper (SN 2019.247)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att
- anta remissvaret
- förslå att kommunfullmäktige anser motionen besvarad
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Motionärerna vill att för att höja kompetensen och status på undersköterskeyrket, samt för att 
öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare,

- Att kommunen erbjuder anställda med lämplighet för yrket möjlighet att höja sin kompetens 
genom att utbilda sig till undersköterska under betald arbetstid.

- Att undersköterskor med lämplighet erbjuds att fortbilda sig inom sitt område, till exempel 
demensvård (sofiasyster), genom att utbilda sig under betald arbetstid.

- Att anställda inom LSS, socialpsykiatri och dylikt erbjuds att utbilda sig till 
habiliteringsassistent/mentalskötare eller annan likvärdig yrkesutbildning relevant för yrket 
under betald arbetstid.

Förvaltningen anser att motionens intentioner är uppfyllda och att dem därmed kan anses 
besvarad genom:

- arbetet med äldreomsorgslyftet
- arbetet med att kompetensutveckla vårdpersonal i demenskunskap (stjärnmärkt)
- och att LSS-området inte har brist på utbildad i sin rekrytering samt löser de interna 
utvecklingsbehoven genom insatser för de områden som är aktuella i arbetet med kunder i 
nuläget (Psykisk ohälsa).

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar på bifall till motionen. 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det finns två yrkanden.
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Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer sitt eget och Ing-Marie Elström (S) yrkanden mot 
varandra. 
 
Ordförande finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt Torbjörn Einarsson (C) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 Svar på remiss om kompetenshöjning
 Remiss, motion (S) om kompetenshöjning för vård - och omsorgens yrkesgrupper
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§ 65
Remisssvar - Rekommendation om att anta överenskommelse mellan 
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om Uppdrag och 
samverkan avseende ungdomsmottagningarna i länet (SN 2020.150)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden  beslutar att anta remissvaret och 
överlämnar till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Storsthlm har rekommenderat att kommunerna ska anta överenskommelse mellan 
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om Uppdrag och samverkan avseende 
ungdomsmottagningarna i länet. Socialnämnden instämmer med rekommendationen och att 
samverkan och uppdrag utifrån syfte och mål är tillgodosedda. Socialnämnden ser att det är 
önskvärt att överenskommelsen kompletteras med lokal överenskommelse mellan det lokala 
arbetet inom kommunen och delar av regionen som berör målgruppen.

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse rekomendation ungdomsmottagningar
 Remiss, Rekommendation om att anta överenskommelse mellan kommunerna i 

Stockholms län och Region Stockholm om Uppdrag och samverkan avseende 
ungdomsmottagningarna i länet
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§ 66
Organisation av träffpunkternas verksamhet (SN 2019.252)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden  beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå att fullmäktige beslutar att:

- uppdraget att bedriva träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social samvaro, 
samtliga målgrupper, flyttas från socialnämnden till fritidsnämnden.
- förändringen börja gälla från och med 2021-01-01.
- lokalen på Allévägen 10 avvecklas snarast möjligt. 
Anteckning
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämndens särskilt påpekar vikten av att det 
finns aktiviteter i kulturhuset för dem som bor på den västra sidan av järnvägsspåret. 
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån inlämnat yrkande (bilaga 1) 
samt yttrande (bilaga 2) . 

Ärendebeskrivning
Under våren 2019 utreddes om samlokalisering av kommunens verksamheter var möjlig. 
Socialförvaltningen och Fritidsförvaltningen har undersökte frågan och lade därefter fram ett 
förslag om att flytta över träffpunkterna till Fritidsförvaltningen. Förändringen skulle även 
innebära att Träffpunkten i centrala Vallentuna integrerades i den nya fritidsgården på 
Gymnasievägen 5. Förvaltningarna har utifrån förslaget gemensamt arrangerat två 
dialogmöten med föreningar, 10 september och 15 oktober 2019. Vad som framkommit i 
ärendet beskrivs i socialförvaltningens utredning inkl. bilagor. Förvaltningarna har även tagit 
fram en tidplan för hur verksamhetsutveckling kan ske i samråd med berörda förvaltningar.
Uppdraget att bedriva Träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social samvaro, 
samtliga målgrupper, föreslås flyttas från Socialnämnden till Fritidsnämnden

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget 
att socialnämndens vill särskilt påpeka vikten av att det finns aktiviteter i kulturhuset för dem 
som bor på den västra sidan av järnvägsspåret. 
Ing-Marie Elfström (S) yrkar: 
-Att Socialnämnden ska driva Träffpunkten.
-Att Fritidsnämnden ska samverka med Socialnämnden vad gäller drivandet av Träffpunkter, 
detta i syfte att inte förlora kunskaper och att värna de grupper som finns inom 
socialnämndens sfär , exempelvis äldre, personer med psykisk ohälsa, missbruk, 
funktionsvariationer med flera.
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- Att behålla träffpunkten på Allevägen 10 och samtidigt utöka med lokalen på 
Gymnsievägen, detta då vi Socialdemokrater anser att det finns ett behov av båda lokalerna 
framöver då vi ökar befolkningsmässigt och det blir fler äldre och personer som är arbetslösa, 
ensamma och har annat behov av mänskligt stöd för att mota ensamhet och isolering.
-Att bemanna träfflokaler med fast personal i sådan utsträckning att man inte behöver förlita 
sig på volontärer för att bedriva verksamheterna. Volontärer är de som sätter guldkant på 
tillvaron och ett sätt att engagera människor vilket i sig förebygger ohälsa, men det ska inte 
vara tvingande eller att kommunen utnyttjar volontärer för att hålla kostnaderna nere. 
-  Att socialnämnden frågar/remitterar frågan till barn och ungdomar gällande lokalfrågan.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt yrkande om att flytta 
träffpunktsverksamhet från socialnämnden till fritidsnämnden mot Ing-Marie Elfström (S) 
första yrkande om att socialnämnden ska driva träffpunkten. 
Ordförande finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt Torbjörn Einarsson (C) 
yrkande.
 
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer den andra  att-satsen i Ing-Marie Elfström (S) 
yrkande mot avslag. 
 Ordförande finner att socialnämndens arbetsutskott avslår den andra att-satsen yrkandet.
 
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt yrkande om att lokalen på 
Allévägen 10 avvecklas snarast möjligt mot den tredje att-satsen i Ing-Marie Elfström (S) 
yrkande behålla träffpunkten på Allevägen 10 och samtidigt utöka med lokalen på 
Gymnsievägen. 
Ordförande finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt Torbjörn Einarsson (C) 
yrkande.
 
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer den fjärde att-satsen i Ing-Marie Elfström (S) 
yrkande mot avslag. 
 Ordförande finner att socialnämndens arbetsutskott avslår den fjärde att-satsen yrkandet.
 
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer den femte att-satsen i Ing-Marie Elfström (S) 
yrkande mot avslag. 
 Ordförande finner att socialnämndens arbetsutskott avslår den femte att-satsen yrkandet.
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-11, Organisation av träffpunkternas verksamhet
 Version 2, Rapport organisation och lokalisering av träffpunktsverksamhet
 Bilaga 2, Tidplan för verksamhetsutveckling av Träffpunkten
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Yrkanden gällande ärende 8 Organisation av Träffpunkten 

Socialdemokraterna yrkar  

-Att Socialnämnden ska driva Träffpunkten.

-Att Fritidsnämnden ska samverka med Socialnämnden vad gäller drivandet av Träffpunkter, detta i
syfte att inte förlora kunskaper och att värna de grupper som finns inom socialnämndens sfär ,
exempelvis äldre, personer med psykisk ohälsa, missbruk, funktionsvariationer med flera.

- Att behålla träffpunkten på Allevägen 10 och samtidigt utöka med lokalen på Gymnsievägen, detta
då vi Socialdemokrater anser att det finns ett behov av båda lokalerna framöver då vi ökar
befolkningsmässigt och det blir fler äldre och personer som är arbetslösa, ensamma och har annat
behov av mänskligt stöd för att mota ensamhet och isolering.

-Att bemanna träfflokaler med fast personal i sådan utsträckning att man inte behöver förlita sig på
volontärer för att bedriva verksamheterna. Volontärer är de som sätter guldkant på tillvaron och ett
sätt att engagera människor vilket i sig förebygger ohälsa, men det ska inte vara tvingande eller att
kommunen utnyttjar volontärer för att hålla kostnaderna nere.

-Att Socialnämnden frågar / remitterar frågan till barn och ungdomar gällande lokalfrågan.

För socialdemokraterna 1 september 2020 Ing-Marie Elfström 

BILAGA 1
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Yttrande gällande ärende 8 Organisation av Träffpunkten 

Socialdemokraterna anser att det är olämpligt och inte ”rent spel” att stänga Träffpunkten med kort 
varsel mitt under Coronapandemin. 
Det blir ett demokratiunderskott i en så för många viktig fråga då det är svårare för personer inom 
grupper som besöker Träffpunkten att få information detta och att kunna agera. Socialdemokraterna 
upplever att det är en form av ”kupp” för att kringgå folkets röst. 

För Socialdemokraterna Vallentuna 2020 09 01 Ing-Marie Elfström 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67
Förordnande att besluta om polishandräckning (SN 2018.217)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden förordnar följande personer att 
besluta om polishandräckning
enligt 43 § 2 p. LVU samt 45 § LVM:

Ann-Sophie Holgersson, avdelningschef myndighet

Från den 1 oktober 2020: Charles Koroma, gruppchef vuxenenheten

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden tar tillbaka förordnandet för följande 
personer att besluta om
polishandräckning enligt 43 § 2 p. LVU samt 45 § LVM:

Eva Gedin tf gruppchef IFO vuxen

Ärendebeskrivning
Enligt 43 § 2 p. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt 45 § lag
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ska polismyndigheten på begäran av
socialnämnden lämna biträde för att föra ett barn, ungdom eller vuxen till beslutad
läkarundersökning samt lämna biträde för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av dessa lagar. För att beslut ska kunna fattas med
nödvändig skyndsamhet har nämnden möjlighet att förordna vissa ledamöter och
tjänstemän att besluta om polishandräckning.
Socialnämnden beslutade den 17 januari 2019 § 11 om förordnande att besluta om
polishandräckning. Då förändringar har skett bland ansvariga behöver nytt beslut om
förordnande att besluta om polishandräckning fattas av Socialnämnden.
De personer som enligt det tidigare beslutet är förordnade att besluta om polishandräckning 
enligt 43 § 2 p. LVU samt 45 § LVM och som behåller sitt
förordnande är:

Torbjörn Einarsson (C), ordförande i socialnämnden
Anna Frisell (M), vice ordförande i socialnämnden
Jessica Johnson (L), ledamot i socialnämnden
Maud E Mellström (KD), ledamot i socialnämnden
Ulf Lundström (S), ledamot i socialnämnden
Lotta Stensö, verksamhetschef socialjouren.
Anja Nilsson, socialsekreterare socialjouren.
Anne Schwieler, socialsekreterare socialjouren.
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Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-01
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Jenny Kyllergård-Hanson, socialsekreterare socialjouren.
Marie Håkansson, socialsekreterare socialjouren
Fariba Roosta, enhetschef äldreomsorg
Annika Pihl, gruppchef Barngruppen 0-12 år
Mikael Pettersson, gruppchef Familjerätt och Mottagning
Christin Björnberg, gruppchef Ungdomsgruppen 13-20 år
Malin Winge, enhetschef Barn och familjeenheten
Sara Lagerholm, gruppchef Placeringsgruppen 0-20 år
Heidi Stapf Ekström Enhetschef funk/vuxen
Susanne Rashid gruppchef funk

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-11, Förordnande att besluta om polishandräckning
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Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-01
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§ 68
Avtals- och uppdragsuppföljningar under våren 2020 (SN 2020.080)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden  godkänner stabens tidsplan för 
avtalsuppföljning av hemtjänst och särskilt boende.

Ärendebeskrivning
Avtalsuppföljningen av hemtjänst samt åtgärdsuppföljningen av särskilt boende pausades 
under våren 2020 pga det rådande Covid19-läget. Verksamheterna gavs dispens att inkomma 
senare med åtgärderna inom särskilt boende, och avtalsuppföljningen av hemtjänst sköts på i 
sin helhet.

I augusti analyserades läget återigen av strategen inom ÄO och kvalitetsutvecklaren på 
Socialförvaltningens stab som kom fram till att både uppföljningen inom särskilt boende och 
hemtjänst kan starta igen från och med augusti med viss omställning. Platsbesöken i hemtjänst 
kommer att utföras genom digitala möten för att förhindra smittspridning. Övrig uppföljning 
sker redan digitalt.

HEMTJÄNST
Tidsplanen ser ut som nedan gällande uppföljning av hemtjänst:

Uppföljningsdel From Tom
Webbenkät 2020-09-01 2020-09-11
Platsbesök 2020-09-14 2020-10-30
Enhetsrapporter till verksamheterna och nämnd 2020-12-01 2020-12-31
Verksamheternas återrapportering åtgärder 2021-01-01 2021-03-31
Rapport av åtgärder till nämnd 2020-04-01 2020-05-31

SÄBO
Rapport av åtgärder för särskilt boende planeras kunna levereras under hösten 2020.

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tidsplan avtalsuppföljning 2020
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§ 69
Verksamheten informerar

Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Sammanfattning över hur sommaren har varit och eventuella avvikelser med anledning 
av corona.

 Lokalförändringar  
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§ 70
Månadsuppföljning januari- juni 2020 (SN 2020.021)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna 
månadsuppföljningen januari – juni 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen och att 
uppmana förvaltningen att arbeta mot en budget i balans. 

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

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag 
- att uppmana förvaltningen att arbeta mot en budget i balans.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-08-20 januari - juni 2020
 Manadsuppfoljning januari-juni 2020 (Socialnamnden)
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§ 71
Revidering av delegationsordning (SN 2020.164)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att anta den reviderade 
versionen av delegationsordning med påtalade redaktionella ändringar.

Ärendebeskrivning

Ärendet avser ett förslag om förändrad delegationsordning. De föreslagna förändringarna 
består av ändring av delegat i vissa beslut, omstrukturering av delegationen samt redaktionella 
förändringar.

Syftet med revideringen har varit att ta fram en ny tydlig och korrekt delegationsordning, 
under arbetet har avstämningar med berörda funktioner och avdelningar hållits och förslagen 
har redovisats och de inhämtade synpunkterna har diskuterats vid flera tillfällen.

Förvaltningen har vid översyn och förslag på revidering tagit hänsyn till att skapa en tydligare 
och enklare struktur och att anpassa delegationsordningen till ändrad lagstiftning. Flera beslut 
har flyttats under andra rubriker än tidigare och nya rubriker har skapats för att underlätta 
navigering i dokumentet. Upphandlingsdelen har reviderats för att överensstämma med 
inköps- och upphandlingsprocessen och dess fastställda roller/ansvar. Delegationsnivåerna 
vad gäller olika beslut enligt SoL, LVU, FB m.m., där möjligheten finns att delegera till 
tjänstemannanivå, har setts över för att överensstämma med gällande rutiner på 
myndighetsavdelningens olika enheter. En tydligare struktur har skapats vad gäller 
individbeslut där biståndsbeslut enligt SoL som är aktuella inom olika enheter så långt det går 
har samlats under gemensam rubrik och särskilda rubriker har skapats för bistånd i form av 
omsorg, öppenvårdsinsatser och insatser för barn och unga enligt SoL, detta i syfte för att 
undvika upprepningar när det gäller samma typ av beslut. En viktig skillnad från tidigare är 
att verkställighetsbeslut har tagits bort och istället finns det en vägledning för att bedöma 
vilka beslut utgör just verkställighetsbeslut.

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med påtalade 
redaktionella ändringar.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
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 Tjänsteskrivelse. 2020-08-10 Revidering av Socialnämndens delegationsordning
 Delegationsordning
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