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§ 33

Val av justerare
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att utse ledamöterna Birgitta Siljelöf och Wivi-Anne Mulk att justera
dagens protokoll, samt
att justering av protokollet från dagens sammanträde ska ske torsdag
den 23/4 kl 13,30

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Godkännande av föredragningslistan
Socialnämnden beslutar
att godkänna den upprättade föredragningslistan med
nedan föreslagna ändringar och tillägg.
att lägga till ny punkt 24 på dagordningen ”socialnämnd i Juni”
att punkten 19 ”försäljningstillstånd tobak” utgår från dagordningen.

Överläggningar i nämnden
ordföranden föreslår följande ändring till dagordningen
att lägga till ny punkt 24 på dagordningen ”socialnämnd i Juni”
.

§ 35-39

Dnr 2020:89

Enskilda Ärenden (sekretess)

Ärendet
5 enskilda ärenden (sekretess) Enligt separat beslutsprotokoll

§ 40

Dnr 2020:308

Information coronavirus/covid-19
Socialnämnden beslutar
Att lägga informationen med beaktande till handlingarna
Ärendet
MAS Sonja Malm och socialchef Maria Larsson David Stenström informerar
muntligen om det aktuella läget vad gäller situationen och vidtagna åtgärder i
Jokkmokks kommun.
Det har inte konstaterats någon känd smitta i nuläget i kommunens
verksamheter. Provtagning av brukare inom särskilt boende har skett och
pågår. Även inom hemtjänsten tas det i nuläget prover vid misstanke om
smitta. Vad gäller tillgång till skyddsutrustning så är det i dagsläget ingen brist
då det bara används vid symtom på smitta hos brukare men läget kan
förändras fort om smitta eller symtom börjar spridas i Jokkmokk. Centrallager
finns på Kaitumården och portionering av skyddsutrustning ut till de olika
enheterna pågår i nuläget och upphandling av skyddsutrustning sker hela
tiden men detta är svårt att få tag i och socialstyrelsen fördelar detta ut till
kommun och regioner.
Enhetscheferna och verksamhetscheferna för verksamheterna rapporterar en
lugn och trygg stämning och situation bland personalen i verksamheterna för
tillfället.
Utbildning i basala skydds och hygienrutiner har genomförts med personalen
som arbetar i verksamheterna.
Besöksförbud råder på våra boenden och stora delar av vår korttidsboende
har stängt för tillfället.
Möjlighet att erbjuda boendeplatser finns men hemtjänstinsatser genomförs
och föredras så långt det är möjligt.
Det undersöks för närvarande om en speciell coronaavdelning ska
förberedas.
En skrivelse till krisledningsnämnden om beslut om stängning av vår
dagcenterverksamhet förbereds för närvarande.
Kopia till:
Sonja Malm

§ 41

Dnr 2020:380

Patientsäkerhetsberättelsen 2019
Socialnämnden beslutar
Att lägga patientsäkerhetsberättelsen med godkännande till
handlingarna
Ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivare skriva en
patient-säkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är
att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av
arbetet med att förbättra patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det
går att bedöma hur arbetet med systematisk och fortlöpande utveckla
och säkra kvalitén som har bedrivits i verksamhetens olika delar och att
informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.
Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i
vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet.
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år.
Patientsäkerhetsberättelse avseende år 2019 har överlämnats till
socialnämnden (se bilaga).
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
socialnämnden besluta
att lägga patientsäkerhetsberättelsen med godkännande till
handlingarna
Ärendets beredning
Bilagd patientsäkerhetsberättelse avseende år 2019, upprättad
2020-02-26 av Sonja Malm, MAS ock Karin Hult, verksamhetschef HSL
Socialnämndens arbetsutskott § 18 2020-03-31
Kopia till:
Sonja Malm
Karin Hult

§ 42

Dnr 2020:381

Socialtjänstens Avvikelserapport Juli-Dec 2019
Socialnämnden beslutar
att lägga avvikelserapporten med godkännande och till handlingarna
Ärendet
Enligt socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och
patientsäker-het i hälso- och sjukvården är vårdgivaren ålagd att ha
rutiner för avvikelser och riskhantering i syfte att förbättra
patientsäkerheten. Socialnämnden i Jokkmokks kommun har tagit
beslut om att avvikelser ska redovisas varje halvår. Avvikelse-hantering
är en del i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS
2011:9)
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har till socialnämnden överlämnar
rapport avseende avvikelser inom socialtjänsten juli till och med
december 2019. Totalt har 358 avvikelser inkommit inom hela
socialtjänsten under 2: a halvåret 2019, att jämföras med 349 som
inkom 1: a halvåret. Fallavikelserna har fortsatt minska något medan fel
vid läkemedelshantering ökat. (bilaga)
MAS Sonja Malm informerar om att ny blankett för sekretess och
tystnadsplikt för personalen har arbetats fram och används nu.
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
socialnämnden besluta
att lägga avvikelserapporten med godkännande till handlingarna
Ärendets beredning
Bilagd rapport avseende avvikelser inom socialtjänsten juli till och med
december 2019 komma upprättad av Sonja Malm, medicinsk ansvarig
sköterska.
Socialnämndens arbetsutskott § 19 2020-03-31
Kopia till:

§ 43

Dnr 2020:382

Kvalitetsberättelsen 2019
Socialnämndens beslutar
att lägga kvalitetsberättelsen med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Enligt socialtjänstlagen 3:e kapitel 3:e § ska insatser inom
socialtjänsten vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom
socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och
erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras. Varje år ska verksamheter inom vård, LSS och
socialtjänst upprätta en kvalitetsberättelse även om man har ett
ledningssystem enligt SOSFS 2011:9.
Socialnämnden beslutade år 2017-09-25 att en årlig kvalitetsberättelse
ska skapas skild från patientsäkerhetsberättelsen. Båda ska delges
nämnden senast 1 mars för föregående kalenderår. Kvalitetsberättelsen
är en del av kvalitetsledningssystemet där man ska presentera
resultatet av ens kvalitetsarbete. I dokumentationen ska det framgå hur
arbetet med att säkra upp och systematiskt förbättra verksamheten
pågått under årets lopp. Åtgärder som vidtagits under året ska anges
och vilka resultat som har uppnåtts.
Kvalitetsberättelse för år 2019 har överlämnats till Socialnämnden
(bilaga)
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
socialnämnden besluta
att lägga kvalitetsrapporten med godkännande till handlingarna.
Ärendets beredning
Bilagd kvalitetsberättelse vård och omsorg 2019, upprättad 2020-03-22
av verksamhetsutvecklare Terese Sedholm Mattson och Julia Norlén.
Socialnämndens arbetsutskott § 17 2020-03-31

§ 44

Dnr 2020:126

Tidsbegränsad delegation under Coronapandemin
Socialnämnden beslutar
att följande namngivna tjänstemän och personer får delegationsrätt att
fatta beslut enligt gällande delegationsordning för socialnämnden under
perioden
2020-04-21 – 2020-09-22 vid ordinarie beslutsfattares frånvaro.


Verksamhetschef Maria Eriksson ges delegation att fatta beslut som
socialchef



Verksamhetschef Ida Åstot ges delegation att fatta beslut som
socialchef



1:e Socialsekreterare David Stenström ges delegation att fatta beslut
som verksamhetschef Biståndsenheten.



Socialsekreterare Helena Henriksson ges delegation att fatta beslut
som 1:e socialsekreterare



Verksamhetschef Ida Åstot delegation att fatta beslut som
LSS/Biståndshandläggare



Verksamhetschef Lena Nordvall ges delegation att fatta beslut som
LSS/Biståndshandläggare



Verksamhetschef Karin Hult ges delegation att fatta beslut som MAS



Samordnare HSE, Erika Larsson ges delegation att fatta beslut som
MAS
ÄRENDET
Det har uppstått behov av att öka delegeringen under coronapandemins
framfart och för att trygga och förenkla beslutsgången under denna tid
då hastig sjukdom och frånvaro kan förmodas öka föreslår
verksamheten att utöka antalet personer som har delegation att fatta
beslut enligt delegationsordningen vid ordinarie beslutsfattare frånvaro
enligt förslag.
Socialchefen föreslår Socialnämnden besluta om
att bifogade namngivna tjänstemän och personer får delegationsrätt att
fatta beslut enligt gällande delegationsordning för socialnämnden under
perioden
2020-04-21 – 2020-09-22 vid ordinarie beslutsfattares frånvaro.
Ärendets beredning
Bilagd mailskrivelse socialchef Maria Larsson 24/3 2020
Kopia till:

Carina Stenman, Alla VC socialtjänsten
§ 45

Dnr 2020:126

Anmälan delegationsbeslut
Socialnämndens beslutar
att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Nedanstående delegationsbeslut har anmälts till sammanträdet:
1. Biståndsenheten, individ och familjeomsorg
Delegationsbeslut fattade under perioden 2020-02-01—2020- 03-31
enligt särskild bilaga (sekretess)
2. Biståndsenheten, individ och familjeomsorg äldre och
funktionsnedsatta
Delegationsbeslut fattade under perioden 2020-02-01—2020-03-31
enligt särskild bilaga (sekretess)
3. Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd
Delegationsbeslut fattade under perioden 2020-02-01—2020-03-31
enligt särskild bilaga.

§ 46

2020:123

Återrapport Biståndsenheten
Socialnämnden beslutar
Att lägga informationen med beaktande till handlingarna
Ärendet
Familjehemssekreteraren Ylva Stenman berättar om sina
arbetsuppgifter och arbetssituation. Tjänsten är en nytillsatt tjänst under
2019 och det första året har bestått mycket i att bygga upp en struktur
för arbetet samt kontaktskapande med familjer och barn samt bygga
upp och utveckla samarbetet med våra konsulentstödda privata
familjehemsorganisationer. En hel del resor har skett under året till våra
familjehem som till största delen finns utspridda i landet.Idag har vi för
närvarande 22 familjehemsplacerade barn, varav 9 i egen kommunal
regi och resterande hos privat familjehemsorganisation med förstärkt
konsulentstödd vård. Arbete pågår hela tiden med att arbeta för att
kunna rekrytera egna kommunala familjehem där barnets behov är det
centrala i detta arbete.
Verksamhetschefen Maria Eriksson rapporterar om situationen på
biståndsenheten och konstaterar att inom vuxengruppen och
ekonomisk bistånd samt öppenvården så fungerar det bra och
utvecklingsarbete pågår inom dessa områden. Belastningen är hög
med under bra kontroll. Inom Barn och unga-gruppen så är det idag stor
personalbrist och en mycket fortsatt hög arbetsbelastning. Annonser om
barnhandläggare och arbetsledare ligger ute och har så gjort under hela
året, men det är svårt att rekrytera och nu provas ett flertalet olika
rekryteringsvägar med bredare annonsering. 2 st socionomkonsulter är
för närvarande inhyrda för att överhuvudtaget klara situationen och
behovet av fortsatt konsultstöd beräknas kvarstå under de närmaste
månaderna och sommaren.
Kopia till:
Maria Eriksson
Ylva Stenman

§ 47

Dnr 2020:383

Riktlinjer familjehemsvården
Socialnämnden beslutar
att anta föreslagna riktlinjer för familjehemsvården

Ärendet
Biståndsenheten har tagit fram en ny riktlinje för familjehemsvården för
placerade barn, då nämnden fram tills nu inte har haft egna riktlinjer
beslutade. Det ger också tillämpningsanvisningar som ska fungera som
stöd och hjälp vid beslut och arbete med familjehemsvården.
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
socialnämnden besluta
att anta föreslagna riktlinjer för familjehemsvården

Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse med beslutsunderlag från verksamhetsutvecklare
Thomas Bäckman 2020-03-24
Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-31

Kopia till:
Maria Eriksson
Ylva Stenman

§ 48

Dnr 2020:384

Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättning till
kommunen för placerade barn
Socialnämnden beslutar
att anta föreslagna riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättning till
kommunen för placerade barn.
Ärendet
Biståndsenheten har tagit fram en ny riktlinje för handläggning och
dokumentation av föräldrars ersättning till kommunen för placerade
barn, då förvaltningen fram tills nu inte har begärt avgifter i
förekommande fall. Riktlinjen ger också tillämpningsregler som ska
fungera som stöd och hjälp vid fastställande av avgiften.
Enligt socialtjänstlagen är föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning
bidra till kommunens kostnader när ett barn under 18 år får vård
utom det egna hemmet. Detta framgår av socialtjänstlagen (8 kap
1 § SoL), ” Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i
ett annat hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig
utsträckning bidra till kommunens kostnader enligt grunder som
regeringen föreskriver. Socialnämnden får i sådana fall uppbära
underhållsbidrag som avser barnet.”
Biståndsenhetens förslag till tillämpningsregler för egenavgifter för
föräldrar till placerade barn under 18 år har som syfte att försäkra
sig om att förvaltningen följer lagens intentioner på området. Med
ett införande av tydliga tillämpningsregler kring egenavgifter
underlättar man för handläggarna och dessutom försäkrar man sig
om att varje förälder till ett placerat barn blir likvärdigt behandlat
inom hela nämnden när det gäller egenavgifter.
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
socialnämnden besluta
att anta föreslagna riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättning till
kommunen för placerade barn.
Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse med föreslagna riktlinjer samt beslutsunderlag
upprättad av verksamhetsutvecklare Thomas Bäckman 20-03-24
Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-31

Kopia till:
Maria Eriksson
Ylva Stenman

§ 49

Dnr 2020:128

Aktuellt Boenderådsprotokoll
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet
Det har tagits beslut i nämnden 2019-12-03 att
verksamheten skall redovisa senaste boenderådsprotokollet
som tagits innan ordinarie nämndsmöten.
Vid senaste boenderådsprotokoll den 9/4 -2020 fanns ingen
kö till våra vård och omsorgsboenden och sex lediga.platser
redovisade i kommunens boenden.

§ 50

Dnr 2020:387

Uppföljning schemaöversyn
Socialnämnden beslutar
att bordlägga ärendet till nästa socialnämndssammanträde i
Juni 2020.
Ärendet
Socialnämnden beslutade 2019-12-03 § 161
att lägga informationen till handlingarna, samt att återrapport i ärendet
ska lämnas till socialnämndens sammanträde 2020-04-14.

Vård- och omsorgsboende har under en längre period redovisat höga
sjuktal. Forskning har visat att sjukdom är kopplat till arbetsbelastning
och därmed scheman och en dålig arbetsmiljö. Som arbetsgivare har
kommunen ett ansvar och en skyldighet att arbeta för ett gott och hållbart
arbetsliv för alla medarbetare. Kort dygnsvila och täta komprimerade,
tunga pass är faktorer som påverkar medarbetarens hälsa.
Schemasystemet Timecare används som hjälp för att bedöma behovet
av personalresurser vid en viss tidpunkt på dygnet.
Förändringar behöver göras för att skapa bättre förutsättningar till ett gott
och hållbart arbetsliv. Enligt verksamhetschefen för vård- och
omsorgsboende behöver följande göras:
-Arbetsgrupp för framtagning av nya riktlinjer och förhållningsregler
-Kunskap om hälsa och arbetsmiljö.
Under hösten 2019 har två möten genomförts med personal, där de fått
komma med åsikter och förslag. Nästa steg är att från verksamhetens
sida avgöra vilka frågor som ska förhandlas och vilka frågor som kan
genomföras utan förhandling och gemensamt med personalen.
Ärendets beredning
Socialnämndens arbetsutskott 2019-05-28, § 40
Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Maria Larsson
2019-05-13
Socialnämnden sammanträde 2019-06-18 § 87
Socialnämndens sammanträde 2019-12-03 § 161

Kopia till:
Ida Åstot VC

§ 51

Dnr 2019:662

Uppföljning av utvärdering av införandet av
serviceinsatser inom vård- och
omsorgsboendet Kaitumgården
Socialnämnden beslutar
att bordlägga ärendet till nästa socialnämndssammanträde i
Juni 2020.
Ärendet
Socialnämnden beslutade 2019-12-03 § 160
att uppdra till verksamhetschefen för vård- och omsorgsboende
att för tredje gången genomföra samma utvärdering och denna gång
förtydliga för sin personal att det är ett krav att enkäten besvaras, samt
att svar ska vara inlämnat senast 2020-03-16.
För att avlasta omsorgspersonalens arbete lyftes städ- och tvätt bort
från arbetsuppgifterna inom vård- och omsorgsboendet på
Kaitumgården under 2018. Syftet med detta var att frigöra tid för
personalen att kunna lägga mer fokus på aktiviteter för de boende.
Under våren 2019 utfördes den första redovisningen av servicetjänster
för vård och omsorgsboendet Kaitumgården, då svarade totalt 11
personer.
Det gick därmed inte att dra några generella slutsatser. Således kom
uppdraget på nytt att utvärdera servicetjänsterna på Kaitumgården.
Under hösten 2019 delades samma enkät ut.
Totalt har 2 medarbetare svarat på delar av enkäten. Utifrån den låga
svarsfrekvensen är det omöjligt att dra några generella slutsatser men
man ser en trendbrytning inför 2019 avseende behovet av extra
personal och lägre sjukfrånvaro, vilket delvis kan bero på att personalen
avlastas med serviceinsatserna. Generellt kan även sägas att det är
renare på avdelningarna. Det som tidigare inte utfördes vet vi idag
utförs av städpoolens personal, vilket är en kvalitetshöjning.
Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Ida Åstot upprättad 2019-11-28
Socialnämndens sammanträde 2019-12-03 § 160
Bifogad Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Ida Åstot upprättade
2020-03-16
Kopia till:

Ida Åstot VC

§ 52

Dnr 2019:316

Uppföljning Budget 2020
Socialnämndens beslutar
att lägga informationen med beaktande till handlingarna.

Ärendet
Redovisning av budget för perioden 1 jan- 31 mars visar på ett
underskott på – 3,7 milj kr och kan helt härledas till Biståndsenheten
och främst de ökade socionomkonsultkostnader, placeringskostnader
samt fortsatt högt ekonomiskt bistånd. Budgetarbetet för 2021 är nu i
uppstartsfasen och mycket stora ekonomiska utmaningar kan förutses
för alla våra verksamheter.
Ärendets beredning.
Bifogad presentation från Socialchef Maria Larsson

§ 53

Dnr 2020:386

Överskridna utredningstider och klagomål
Socialnämnden beslutar
att biståndsenhetens inkomna klagomål och rapportering av
överskridna utredningstider i tills vidare enbart rapporteras halvårsvis
tillsammans med socialnämndens övriga avvikelserapportering till
nämnden.
Ärendet
Enligt socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet inom sociala vården samt hälso- och sjukvården är
vårdgivaren ålagd att ha rutiner för avvikelser och riskhantering i
syfte att förbättra kund och patientsäkerheten.
Socialnämnden i Jokkmokks kommun har tagit beslut om att
avvikelser ska redovisas varje halvår. Avvikelsehantering är en del i
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
Socialnämnden fattade 2019-09-17 § 109 beslut om
att uppdra till biståndsenhetens verksamhetschef att sammanställa
inkomna klagomål gällande bemötande inom enheten och redovisa
till socialnämnden två gånger per år.
Socialnämnden har även beslutar 2018-09-26 § 96
att två gånger per år ska uppföljning överlämnas till socialnämnden
som redovisar att utredningar gällande barnärenden har verkställts
inom föreskriven tidpunkt.
I kvalitetsberättelsen som socialnämnden lämnar en gång varje år
finns även antalet inkomna avvikelser., lex Sarah samt klagomål
redovisade för hela verksamheten.
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
socialnämnden besluta
att biståndsenhetens inkomna klagomål och rapportering av
överskridna utredningstider i tills vidare enbart rapporteras halvårsvis
tillsammans med socialnämndens övriga avvikelserapportering till
nämnden.
Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse 20-03-24 verksamhetsutvecklare Thomas Bäckman
Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-31 § 20
Kopia till

Maria Eriksson

§ 54

Dnr 2019:896

Utökat serveringstillstånd restaurang Opera i Jokkmokk
Socialnämnden beslutar
att avslå restaurang Operas ansökan om utökat stadigvarande
serveringstillstånd enligt ansökan för uteservering av starköl,vin sprit och
andra jästa drycker till allmänheten med förlängd serveringstid till
kl.01,00.
och samtidigt besluta om
att bevilja restaurang Opera serveringstillstånd för uteservering
av starköl, vin sprit och andra jästa drycker till allmänheten med förlängd
serveringstid till kl.23.00 söndagar – torsdagar, samt till kl.24,00
fredagar-lördagar under perioden 1-maj – 30 september årligen.
Ärendet
Ansökan inkom 2019-10-09 och avser servering av alkoholdrycker till
allmänheten på uteserveringen vid restaurang Operas lokal i centrala
Jokkmokk. Restaurang Opera har idag serveringstid fram till kl. 22,00 för
uteservering och ansöker om förlängd serveringstid fram till kl 01,00 för
uteserveringen.
Ärendets beredning
Utredning med förslag till beslut upprättad av alkoholhandläggare Lena
Strömbäck

Kopia till:
Sökanden
Alkoholhandläggare Lena Strömbäck

§ 55

Dnr 2020:385

Verksamhetsmål 2021
Socialnämnden beslutar
att fortsatt arbetsplanering med formerna hur framtagandet av en
ny verksamhetsplan och övergripande mål från 2021 ska ske den
25 augusti i kommunhuset och att alla ordinarie ledamöter skall
delta vid detta arbetsmöte.
Ärendet
Socialnämndens nuvarande verksamhetsplan sträcker sig fram till
och med 2020. En ny verksamhetsplan för åren 2020 och framåt
behöver tas fram och socialnämndens arbete och planering med
verksamhetsmålen från år 2021 bör påbörjas innan sommaren då
detta är ett arbete som upptar en hel del tid, och
verksamhetsmålen på övergripande nivå bör vara framtagna av
nämnden till septembermötet 2020 för att verksamheterna skall
hinna bryta ner dessa på mer detaljerad nivå inför beslut om en ny
verksamhetsplan socialnämnd innan årets slut.
De övergripande prioriterade områden och målen i
verksamhetsplanen 2017-2020 har varit.
1. Att socialnämndens verksamheter är attraktiva som arbetsgivare.
2. Att socialnämndens verksamheter skall präglas av hög
rättssäkerhet med utgångspunkt i en god och säker omvårdnad.
3. Att socialnämndens verksamheter ska arbeta med förebyggande
effektiva och evidensbaserade insatser.
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att fortsatt planering med för formerna hur framtagandet av en ny
verksamhetsplan och övergripande mål från 2021 ska ske
diskuteras vidare på socialnämndens sammanträde.
Ärendets beredning
Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-31 § 23

§ 56

Dnr

Övriga anmälningsärenden
Socialnämnden beslutar
Att lägga informationen till handlingarna
Ärendet
Protokollsutdrag och beslut i kommunstyrelsen 2020-03-30

§ 47 Riktad ekonomisk insats till barn- och unga enheten på
biståndsenheten
§ 48 Begäran från socialnämnden om ytterligare budgetmedel
2020
§ 57 förslag till utvidgad målgrupp till projektet ”handledarstöd för
praktikplatser”
Protokollsutdrag och beslut Krisledningsnämnden 2020-04-07,
2020-04-15

§ 5 Övertagande av befogenheter från övriga nämnder.
§ 6 Bemanningsplanering
§ 7 Tillfälligt beslut att stänga korttidsplatser
§ 10 Sjukvårdsutrustning
§ 17 Riktlinjer för användande av skyddsutrustning
§ 19 Inrättande av jourhavande chef
Ärendets beredning
Kommunstyrelsen 2020-03-30
Kommunens krisledningsnämnd 2020-04-07,2020-04-15

.
Kopia till:

§ 57

Dnr 2020:127

Återrapport politiska kontaktpersoner
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen med beaktande till handlingarna
Ärendet
Kontaktpersonen för äldreboenden Birgitta Siljelöf har fått till sig kritik
att informationen till anhöriga har varit bristfällig vid de olika
stängnings-och regelåtgärderna nu under Coronapandemin och
efterfrågar en bättre och tydligare information till anhöriggrupperna i
så god tid som möjligt.

Kopia till:
Ida åstot
Karin Hult
Lena Nordvall
Carolina Jirdèn

§ 58

Dnr

Socialchefen Informerar

Ärendet
Ingen ytterligare information från socialchef presenterades

§ 59

Dnr

Övriga frågor
Socialnämnden beslutar
att.flytta nästa socialnämndssammanträde till den 9 juni och att
samtidigt flytta socialnämndens au till den 27 maj k 08,30

Ärendet
Önskemål från nämndsledamöter om att flytta nästa socialnämnd som
planerats till den 17 juni skall flyttas till annat datum och förslag finns
att flytta det till tisdagen den 9 Juni och att samtdigt flytta
arbetsutskottet till den 27 maj kl 08,30.

