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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-16

Socialnämnden

SN §191

Sydostjouren

Beslut 
Socialnämnden beslutar bifalla arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna ingående i Sydost-
jouren från och med 1 mars 2021.

Sammanfattning  
Sydostjouren ska kunna tillhandahålla akuta sociala tjänster efter kontorstid (vardagskvällar och 
helger). Sena nätter och viss tid under helger har en lösning med beredskap i hemmet bedömts vara 
tillräcklig servicegrad och denna har fullgjorts av socialsekreterare i Sydostjouren.

Ärendets behandling
Ärendet har behandlats i socialnämndens arbetsutskott den 28 september SN AU §204och den 26 
oktober SN AU §229 samt i nämnden sen 18 november SN §180.

Beslutsunderlag 
Förslag gällande ingående i gemensam socialjour, Sydostjouren från och med 2021-03-01, riskanalys 
organisationsperspektiv med handlingsplan, statistik beredskap IFO 2019-2020, avtal gällande de nio 
kommuner som idag ingår i Sydostjouren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-16

Socialnämnden

SN §192

Umgängesreglering

Beslut 
Socialnämnden beslutar att det fysiska umgänget mellan  och  
vårdnadshavare ska regleras enligt 14 § 2 stycket LVU till att 
omfatta onsdag-torsdag + söndag-måndag (lördag-måndag varannan vecka). Beslutet gäller från och 
med 30 november 2020 tills vidare, vid ändrade förhållanden kan beslutet komma att omprövas. 
Beslutet övervägs inom tre månader.

Socialnämnden beslutar att det fysiska umgänget under julhelgen 2020 mellan  
och vårdnadshavare  ska regleras enligt 14 § 2 

stycket LVU till att omfatta 23-26 december. Vid ändrade förhållanden kan beslutet komma att 
omprövas.

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-11-30, Fredrik Bäfving, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-16

Socialnämnden

SN §193

Framställning till Försäkringskassan

Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt 16 kap 18 § SFB om framställning till Försäkringskassan om ändring av 
betalningsmottagare för allmänt barnbidrag gällande  eftersom är 
placerad utanför hemmet samt att utbetalning av barnbidraget ska betalas ut till  familjehem.

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-11-12, Elin Danielsson, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-16

Socialnämnden

SN §194

Framställning till Försäkringskassan

Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt 16 kap 18 § SFB om framställning till Försäkringskassan om ändring av 
betalningsmottagare för allmänt barnbidrag gällande  eftersom är 
placerad utanför hemmet samt att utbetalning av barnbidraget ska betalas ut till  familjehem.

Beslutsunderlag 
Utredning 2020-11-12, Elin Danielsson, socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-16

Socialnämnden

SN §196

Delegationsbeslut

Beslut 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Redovisning av beslut fattade med delegation under tiden 26 maj 2020 – 30 november 2020.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-16

Socialnämnden

SN §197

Månadsbokslut november

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Socialförvaltningen redovisar ett underskott på -9,6 mnkr. Det är främst verksamheterna 
äldreomsorg (-6,9 mnkr) och IFO (-9,4 mnkr) samt Personlig assistans enligt SFB (-7,3 mnkr) som står 
för de största delarna av underskottet. 

I månadsbokslutet för november har statsbidrag kopplade till covid-19 bokats in till fullo för de 
kostnader som återsökts till och med 30 november. Det inbokade statsbidraget uppgår till 13,5 mnkr.

I månadsbokslutet för november har 3 mnkr som varit avsatta för resursfördelning inom hemtjänsten 
omfördelats till posten förvaltningsövergripande. Anledningen är att synliggöra det faktiska utfallet 
inom äldreomsorgen.

IFO:s underskott ökar på grund av placeringskostnaderna, som för november uppgår till cirka 0,8 
mnkr. IFO har även fortsatt höga kostnader för försörjningsstöd (-0,8 mnkr) för november. 
Försörjningsstöd hade per sista september förbrukat hela sin årsbudget.

Personlig assistans redovisar en förlust om -7,3 mnkr, det finns tre ärenden där det utförs assistans 
enligt inskickad utökning till Försäkringskassan men där avslag nu kommit för två ärenden. Dessa är 
utöver budgetram.

I resultat ingår även tre återbokningar, två nya för november, av tidigare resultatförd ersättning från 
tidigare år, vilket försämrat resultatet med ytterligare 4 mnkr, totalt uppgår återbokningarna till -5,1 
mnkr.

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen januari – november, redovisning Fredrik Thunberg, controller
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-16

Socialnämnden

SN §198

Budgetrapport 2021

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastställa budgetrapport 2021.

Sammanfattning  
Fredrik Thunberg redogör för förslaget till budgetrapport 2021. Budgetramen uppgår till 328,7 mnkr. 

Förändringar inför årets budgetram är kostnadsersättningar, 0,994 mnkr för tillkommande del av 
helårshyran för Solhem under 2021. En mindre budgetersättning om 0,06 mnkr har tillkommit i 
samband med överföring av en tjänst från kommunledningskontoret. Till skillnad mot budget 2020 
får Socialförvaltningen klara sig utan den extra finansieringen för verksamhetsutökningar 2019 inom 
Hälso- och sjukvård samt LSS korttidsverksamhet för barn som erhölls via en avsatt reservfond som 
fanns inför budgetåret 2020.

I budgeten för 2021 återfinns finansiering för Smörblomman fram till den sista februari. I budget-
förslaget har budgetmedel för äldreomsorgen omfördelats till IFO och till den förvaltnings-
övergripande organisationen. 

Äldreomsorgen har blivit av med budgetmedel kopplat till nedläggningen av korttidsverksamheten 
på Allégården och omfördelning av Smörblommans särskiltboende platser.

I budget 2021 ligger en sammanslagning av HSL och HSL-LSS teamet till en samlad verksamhet under 
HSL.

I budgetförslaget ligger det besparingskrav för varje verksamhet på mellan 3,8 och 6,4%.

Besparingskravet förväntas kunna uppfyllas främst genom att förvaltningen aktivt arbetar med att 
minska övertidskostnader och sjukfrånvaro. Utöver detta har verksamheterna fått specifika områden 
att arbeta med under 2021.

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen budget 2021, redovisning Fredrik Thunberg, controller
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-16

Socialnämnden

SN §199

Rättelse av beslut avseende beräkning av maxtaxa 2021

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning  
Socialnämnden har sedan tidigare beslutat att kostnadsnivån för maxtaxa ska följas inom 
äldreomsorgen. I årets sammanställning av taxorna för 2021 har det uppstått ett räknefel med 
hänsyn till användandet av decimaler, detta rättas och maxtaxan för 2021 är 2 139 kronor.

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2020-12-10, Fredrik Thunberg, controller
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-16

Socialnämnden

SN §200

Avgiftsberäkning

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Maria Lindgren, avgiftshandläggare informerar om hur avgiftsutrymmet beräknas för dem som är 
beviljade omsorg och service.

Beslutsunderlag 
Redogörelse uträkning av avgiftsutrymme, Maria Lindgren, avgiftshandläggare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-16

Socialnämnden

SN §201

Socialchefen informerar

Beslut 
Socialnämnden beslutar att sammanträdestiden vid sammanträdet den 17 februari 2021 ska vara 
mellan 10.00 – 16.00 med uppehåll för lunch, på förmiddagen tas verksamhetsplanen upp för 
revidering samt nyckeltal för ekonomisk uppföljning tas fram.

I övrigt läggs socialchefens information till handlingarna.

Sammanfattning  
Omfördelningen av särskiltboende platser från Smörblomman beräknas vara klar under januari.

Arbetsgruppen för samarbete mellan AME och IFO har haft två träffar. Fredrik Johansson och Linnéa 
Hallenberg kommer att bjudas in till socialnämndens arbetsutskott och socialnämnden under början 
av nästa år.

Nämnden informeras om hur smittläget ser ut för personal och omsorgstagare inom 
socialförvaltningen.

Organisationen kring vaccinering pågår.

Arbetet med ledningsgruppens utformning fortsätter, även stabsfunktioner ska ses över. 
Digitaliseringsstrateg kommer inte att ersättas, en omfördelning kommer att göras och en tjänst som 
nämndsekreterare kommer att annonseras ut, tjänsten som systemförvaltare ligger ute nu.

Karin Gustafsson, enhetschef för bemanningsenheten har presenterat ett förslag på en 
förvaltningsövergripande bemanningsenhet i förvaltningschefsgruppen. Ärendet kommer att lyftas i 
KSAU och sedan KS.

Översyn av lokaler anpassade för gemensam administration för socialförvaltningen pågår, 
Smörblomman bedöms inte vara ett lämpligt alternativ.

En grupp som studerat till vårdbiträden och undersköterskor via Äldreomsorgslyftet är snart klara 
och en ny grupp kommer att påbörja studier.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-16

Socialnämnden

SN §202

Faderrapport

Beslut 
Rapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Åsa Ottosson (M) rapporterar från sitt faddersamtal med Alma Eriksson, Blomstermåla hemtjänst.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-16

Socialnämnden

SN §203

Arbetsutskottets protokoll

Beslut 
Protokollen läggs till handlingarna.

Sammanfattning  
Arbetsutskottets protokoll från sammanträden den 3, 9 och 23 november 2020 delges 
socialnämnden.
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