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Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 

Beslutande Ledamöter 

Einar Wängmark (S), Ordförande 
Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande 
Patrik Bossen (S) 
Ulla Mortimer (M) 
Gun-Marie Swessar (C) 
Anne Landar-Ohlsson (C) 

 Tjänstgörande ersättare 

Ing-Britt Fredriksson (KD) tjänstgör för Isa Wallmyr (KD) 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Maria Hedström, sekreterare 
Marita Lindsmyr, socialchef 
Christian Olars, kvalitetsutvecklare (via teams) § 69 
Åsa Olsson, chef biståndsenheten § 72 

Justerare Anne Landar-Ohlsson 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 2020-12-18 kl. 09:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 68-73 
 Maria Hedström  

 Ordförande 

  

 Einar Wängmark  

 Justerare 

  

 Anne Landar-Ohlsson  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-12-15 

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-18 Datum då anslaget tas ned 2021-01-10 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv 
 

Underskrift 

  

 Maria Hedström  
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§ 68 Dnr 2020/00003  

Godkännande av dagordning 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen.  

 

Beslutsunderlag 

Digital kallelse 2020-12-09      

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(9) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr 2020/00141  

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för redovisningen av "Vad tycker äldre om äldreomsorgen"  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kvalitetsutvecklare Christian Olars redogör för undersökningen ” Vad tycker äldre 
om äldreomsorgen”. 
Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och 
omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter 
och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de 
äldre.  
Samtliga personer, 65 år och äldre, som den 31 december 2019 hade hemtjänst 
eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara en enkät. Personer som 
enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller trygghetslarm eller 
som enbart hade beslut om korttidsboende ingick dock inte i undersökningen.  
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§ 70 Dnr 2020/00057  

Ekonomisk rapport 2020 

Socialnämndens beslut 

Att godkänna månadsrapporten för november 2020 och överlämna den till 
ekonomikontoret     

 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet för socialförvaltningen den 2020-11-30 visar ett överskott med 5 200 tkr. 

 Stab 

Redovisar ett överskott med 691 tkr. 

 Individ- och familjeomsorg 

Redovisar ett överskott med 160 tkr. 

 Omsorgsenhet 

Redovisar ett överskott med 787 tkr 

 Omvårdnadsenhet 

Redovisar ett överskott med 2 722 tkr 

 Ensamkommande   

Redovisar ett överskott med 840 tkr      

  

  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport november 2020 

  

Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret                   

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(9) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr 2020/00006  

Information från socialförvaltningen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Marita Lindsmyr informera om: 
 
*Det är i dagsläget möjligt att erbjuda 3 stycken som har beslut om lägenhet i 
särskilt boende, det finns 9 stycken lediga lägenheter. 
  
* De tjänster som är ute är fysioterapeut, enhetschef till hemtjänsten i Edsbyn, 
sjuksköterska till hemsjukvården, socialsekreterare till mottagningsgrupp och till 
försörjningsstöd. Även interannonser på omvårdnadspersonal.  
 
* Läget för Covid-19 samt att smittskyddet är imponerad över hur vi hanterar 
smittspridningen i våra verksamheter. 
 
* Incidenteten med en brukare som hittade ut på Näskullens säbo, samt att det har 
varit strul med tekniken vid uppstarten. 
 
* Utredning gällande covidsmitta på säbo från i somras pågår. 
 
* Sjuksköterskorna upplever att de får bra läkarstöd från primärvården nu i dessa 
pandemitider.  
 
* Det finns gott om skyddsutrustning för covid-19. 

  
  
  
  

  

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(9) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72 Dnr 2020/00079  

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS 
och SoL 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar rapporter till inspektionen för vård och omsorg, revisionen 

och kommunfullmäktige    

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, bifallsbeslut inom 
SoL/LSS till inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen. 

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att initiera beslut om sanktionsavgift 
hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer besluten inom skälig tid.  

 

Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 3 (juli-september 2020) 

Ny inrapportering 

 Beslut avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS har 
inrapporterats som avbrott i verkställigheten from 2020-06-15 

 Beslut daterat 2020-02-10 avseende kontaktperson enligt 4 kap. 1 § SoL 
har inrapporterats som ej verkställt. 

 Beslut daterat 2019-10-28 avseende korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS har 
inrapporterats som avslutat utan verkställighet 2020-06-18. Detta ärende 
har avslutats på vårdnadshavarnas begäran då de inte längre ansåg att 
behovet förelåg. 

 Beslut avseende kontaktfamilj enligt 4 kap. 1§ SoL har inrapporterats som 
avbrott i verkställigheten from 2020-03-26 

 Beslut daterat 2020-05-27 avseende kontaktperson enligt 4 kap. 1 § SoL 
har inrapporterats som ej verkställt. 

 Beslut daterat 2020-03-19 avseende bostad med särskild service för vuxna 
enligt 9 § 9 LSS har inrapporterats som avslutat 2020-10-01 då brukaren 
flyttat till annan ort.  

 

Tidigare inrapporteringar 

 Beslut 27 st avseende dagverksamhet enligt 4 kap 1 SoL är inrapporterade 
som fortsatt avbrott i verkställigheten. Dessa är nu inrapporterade som 
verkställda from 201019. 

 Beslut daterat 2019-11-04 avseende avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 
LSS har inrapporterats som ej verkställt. I detta fall är det familjen som valt 
att avvakta med start av insats. 
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 Beslut daterat 2019-12-01 avseende korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS i form 
av stödfamilj har inrapporterats som ej verkställt. I detta fall finns en 
uppdragstagare men på grund av Corona har verkställigheten ej kunnat 
påbörjas. 

               

Beslut skickas till 

Ks och revisionen    
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§ 73 Dnr 2020/00001  

Meddelande 2020 

Samverkansprotokoll hemtjänsten Edsbyn – Alfta 2020-11-05    

 

 


