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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2021-05-20 1 
Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, kl. 13.15 - 16.30 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 Beslutande Ingvor Regnemer (S) ordförande 

Anders Johannesson (C)  
 

 Örjan Andersson (S)   
 Jenny Hödefors (S)  
 Birgitta Westman (S)  
 Barbara Kabacinski Hallström (L)   
 Håkan Freijd (M)   
 Barbro Sonesson (M) ej §§ 33-34  
 Tommy Emterby (KD)  
 Christer Hansson (V) ej §§ 37-40  
 Elisabeth Moser (SD)  
 Alicia Stenfors (M) §§ 37-40  
   
 Övriga deltagande Ersättare: Alicia Stenfors (M) (ej § 33-34, 37-40), Maria Blomberg (L) (ej §§ 

33-34), Claes Gustavsson (SD) (ej §§ 33-34), sekreterare Kristin Karlsson, 
socialchef Anna Sundin (ej §§ 33-34), övriga se § 36. 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Jenny Hödefors (S) 
 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 21 maj 2021 klockan 12.30 
 Underskrifter  Paragrafer 33-40 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson       
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Jenny Hödefors (S) 
  
 

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 33-40 
  
Sammanträdesdatum 2021-05-20 
  
Anslaget uppsättes 2021-05-21 

 
Anslaget nedtages 2021-06-13 

                      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
SN § 33 
 
Umgängesbegränsning enligt LVU 
 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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SN § 34 
 
Umgängesbegränsning enligt LVU 
 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2021-05-20 
 

4  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
SN § 35 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef     Dnr 62/21 
 
Socialförvaltningen informerar bland annat om följande: 
 

• SIP-koordinator Ulrika Peschau informerar om arbetet med Samordnad 
individuell plan (SIP) 

• Områdeschefer informerar om sina respektive områden. 
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SN § 36 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§§ 33-34, 38 – Områdeschef IFO Malin Rådberg 
§ 35 – Socialchef Anna Sundin, biträdande socialchef Jari Heikkinen, 
områdeschef IFO Malin Rådberg, områdeschef Arbete Utbildning Hanna 
Wannberg, områdeschef särskilt boende Monika Selin, områdeschef stöd i eget 
boende Monica Lehtonen 
§ 37 – socialchef Anna Sundin 
§ 39 - Socialchef Anna Sundin, biträdande socialchef Jari Heikkinen, 
områdeschef IFO Malin Rådberg, områdeschef Arbete Utbildning Hanna 
Wannberg, områdeschef särskilt boende Monika Selin, områdeschef stöd i eget 
boende Monica Lehtonen, controller Ann-Sofie Eriksson 
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SN § 37 
 
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1 år 2021                 
Dnr 109/21 
 
Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS 
skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldig-
heten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på 
nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske en gång i 
kvartalet till kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.  
 
Enligt socialförvaltningens upprättade redovisning finns det 5 stycken ej 
verkställda beslut enligt LSS under kvartal 1, 2021. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 maj 2021 § 94. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera redovisningen av ej verkställda beslut enligt 9 § lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 1 år 2021 som en anmälan, 
samt  
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Socialchef 
              Kommunal revison 
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SN § 38 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-
omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag 
kvartal 1 år 2021         Dnr 127/21 
 
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 
socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när social-
nämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom individ- 
och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapportering ska 
ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  
 
Enhetschef inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning. Under kvartal 
1 2021 fanns inga ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen.  
 
Enhetschefen för Individ och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning. 
Under kvartal 1 2021 fanns 1 ej verkställt gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 11 maj 2021 § 95 att överlämna ärendet till 
socialnämnden utan eget förslag. 
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar att överlämna redovisningarna till kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med Ingvor Regnemers (S) yrkande 
 
att notera redovisningen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen, kvartal 1 år 2021 som en anmälan, samt  
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
 
 
 _______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Områdeschef äldreomsorgen 
              Områdeschef IFO 
              Kommunal revision 
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SN § 39 
 
Kvartalsrapport 1  2021 för socialnämnden      Dnr 141 /21 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 § 152 bland annat att 
gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista 
mars och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett 
delårsrapport medan marsprognosen mer har karaktär av årsprognos. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram kvartalsrapport 1 för 2021. 
Sammanfattningsvis anförs bland annat att: Socialnämnden visar per mars på ett 
prognosticerat överskott på + 11,9 miljoner kronor (+2,6%) men utan medel för 
ej verkställda beslut skulle socialnämndens ekonomiska läge se väldigt 
annorlunda ut. Socialnämndens överskott i ordinarie verksamhet finns till följd 
av ej ännu verkställda beslut och ej använda medel för kommande 
volymökningar inom äldreomsorgen. Det finns dock underskott inom flera av 
nämndens verksamheter där individ- och familjeomsorgen har störst avvikelse 
mot budget.  
 
Äldreomsorgen balanserar till följd av prognostiserade statsbidrag till följd av 
Covid-19. Prognosen bygger på att kommunen erhåller full kompensation för 
merkostnaderna inom vården och omsorgen. LSS verksamheten ser ut att väl 
balansera sitt resultat. Område Arbete och utbildning prognostiserar ett 
underskott till följd av den fortsatta efterfrågeökningen inom vuxenutbildningen.    
 
Socialnämnden kommer trots denna prognos med all säkerhet att behöva anta 
ytterligare anpassningsprogram för att möjliggöra en fortsatt gynnsam 
ekonomisk utveckling under kommande år. Detta för att kunna hantera den 
demografiska utvecklingen och behovet av resurser till äldreomsorgen men också 
den ökade efterfrågan på vuxenutbildning, ökade kostnader för försörjningsstöd 
och ökad efterfrågan på insatser från socialpsykiatrin.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 maj 2021 § 96. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna kvartalsrapport 1 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Socialchef 
              Biträdande socialchef 
              Controller 
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SN § 40 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-05-20 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-05-20 
- arbetsutskottets protokoll daterad 2021-05-11 

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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