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§ 22 Dnr 2020/00003  

Godkännande av dagordning 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 

 

Beslutsunderlag 

Digital kallelse 2020-04-21      
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§ 23 Dnr 2020/00057  

Ekonomisk rapport 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet för socialförvaltningen per den 2020-03-31 visar ett överskott med +1 

659 tkr. 

Stab 

Totalt visar staben ett resultat med +355 tkr. 

Individ- och familjeomsorg 

Totalt visar verksamheten på ett överskott med +820 tkr för perioden. 

Omsorgsenhet 

Totalt visar omsorgen ett överskott med +495 tkr 

Omvårdnadsenhet 

Totalt visar omvårdnadsenheten ett underskott med -175 tkr. 
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§ 24 Dnr 2020/00006  

Information från socialförvaltningen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Marita Lindsmyr informera om: 

*Det är i dagsläget 7 stycken som väntar på erbjudande om lägenhet i särskilt 

boende, det finns 3 lediga lägenheter. 

*De tjänster som finns ute är arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska. 

*Rekrytering av personal till Näskullen pågår. 

 

Vi diskuterar Coronaepidemi, hur det ser ut i vår kommun och konstaterar att vi har 

koll på läget med all skyddsutrustning och arbetet med information/utbildning om 

smittskydd pågår. 
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§ 25 Dnr 2019/00097  

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS 
och SoL 2019 

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 4 (okt-dec 2019) 

 

Ny inrapportering 

Beslut daterat 2019-06-15 avseende bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS. 

Beslut daterat 2019-06-15 avseende bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS. 

Beslut daterat 2019-06-15 avseende bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS. 

Beslut avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS har inrapporterats som 
avbrott i verkställighet from 2018-06-05 

Beslut avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS har inrapporterats som 
ej verkställt beslut men är egentligen ett avbrott i verkställighet from 2018-02-01. 
IVO är kontaktad angående detta. 

 

Tidigare inrapporteringar 

Beslut daterat 2019-04-23 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL har 
inrapporterats som avslutat då behovet inte längre föreligger. 

Beslut daterat 2019-07-03 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL har 
inrapporterats som ej verkställt men avslutat då behovet ej längre föreligger. 

Beslut daterat 2018-11-30 avseende korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS i form av 
stödfamilj har inrapporterats som ej verkställt då tidsbegränsning löpt ut.   

 

Skickas till 

Ks och revisionen    
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§ 26 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 1 (jan-mars 2020) 

 

Ny inrapportering 

Beslut daterat 2019-12-01 avseende korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS i form av 
stödfamilj har inrapporterats som ej verkställt. Detta beslut avser en förlängning på 
tidigare tidsbegränsat men ej verkställt beslut 

Beslut avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS som tidigare har 
inrapporterats som avbrott i verkställighet har nu inrapporterats som avslutat utifrån 
brukarens egna önskemål. 

Beslut daterat 2019-10-28 avseende korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS har 
inrapporterats som ej verkställt.  

 

Tidigare inrapporteringar 

Beslut avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS har inrapporterats som 
ej verkställt beslut men är egentligen ett avbrott i verkställighet from 2018-02-01.  

 

 

 

Skicks till 

Ks och revisionen    
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§ 27 Dnr 2020/00025  

Delegeringsbeslut - 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande redogör för nämnden att man skrivit på ordförandebeslut gällande LVU 

och LVM      
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§ 28 Dnr 2020/00001  

Meddelande 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Samverkansprotokoll hemtjänsten, 2020-03-03 

Samverkansprotokoll IFO, 2020-03-10 

Protokoll tillgänglighetsrådet, 2020-03-05 

Prorokoll pensionärsrådet, 2020-03-05 

Samverkansprotokoll säbo, korttids och DV, 2019-12-03 

Samverkansprotokoll handikappomsorgen, 2020-02-11 

FÖSAM protokoll, 2020-02-18 

                                               

 

 


