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§ 18
Godkännande av dagordning
Tillkommande ärende:
 Avsägelse samt fyllnadsval till socialnämndens arbetsutskott blir punkt 5 i
dagordningen.
 Ändring av delegationsordning blir punkt 6 i dagordningen.
 Initiativärende från Sverigedemokraterna – utreda snabbtest av covid-19 för
personal blir punkt 12 i dagordningen.

Beslut
Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns.
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§ 19
Anmälan av jäv
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.

Beslut
Socialnämnden antecknar informationen.
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§ 20
Val av ledamöter samt ersättare till socialnämndens
arbetsutskott för perioden 2021-2022
Dnr SON 2020/4
Sammanfattning
Ann-Kristin Johansson (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämndens
arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-26
Avsägelse inkommen 2021-01-24

Yrkande
Frej Dristig (SD) yrkar att Lorentz Lindell (SD) blir ersättare i socialnämndens
arbetsutskott.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Frej Dristigs
yrkande och finner att Socialnämnden bifaller Frej Dristigs (SD) förslag.

Beslut
Socialnämnden godkänner Ann-Kristin Johanssons (SD) avsägelse.
Till ersättare i socialnämndens arbetsutskott väljs Lorentz Lindell (SD)

Beslutet expedieras till
Vald ledamot
Beslutet skickas för kännedom till
Förvaltningschef
Verksamhetschefer
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§ 21
Delegationsordning för socialnämnden
Dnr SON 2020/3
Sammanfattning
Socialnämndens delegationsordning antogs 2021-01-04 och tas nu upp för revidering.
Beslutsunderlag
Delegationsordning Socialnämnden antagen 2021-01-04

Yrkande
Frej Dristig (SD) yrkar att delegat i punkterna 1.1 och 1.2 ändras till Ordförande efter
samråd med vice ordförande.
Camilla Olofsson (M) yrkar bifall till Frej Dristigs (SD) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Frej Dristigs (SD)
yrkande och finner att socialnämnden bifaller Frej Dristigs (SD) förslag.

Beslut
Socialnämnden reviderar delegationsordning Socialnämnden med att delegat i
punkterna 1.1 och 1.2 ändras till Ordförande efter samråd med vice ordförande.

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, förvaltningschef
Verksamhetschefer

7

Socialnämnden protokoll 2021-01-27
§ 22
Val av representanter till Kommunala pensionärsrådet
Dnr SON 2020/5
Sammanfattning
I Kommunala pensionärsrådets reglemente, antagen 2020-11-30, står att Socialnämnden
ska utse en ledamot och ersättare till Kommunala pensionärsrådet.
Utdrag från kommunal pensionärsrådets reglemente:


Rådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen.



Rådets mandattid ska sammanfalla med kommunala nämnders mandattid.



Kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i rådet.



Kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsnämnden utser vardera en
ledamot och en ersättare.



Riksorganisation för pensionärer som bedriver organiserad verksamhet inom
kommunen skall vara representerade i rådet med 3 ledamöter och 3 ersättare
vardera.



Pensionärsorganisation som ingår i rådet skall före den förste januari, året efter
valår, lämna förslag till kommunledningsförvaltningen på ledamöter och
ersättare. Rådet fastställer på sitt första sammanträde vilka ledamöter och
ersättare som ingår i rådet samt utser vice ordförande bland företrädarna i
pensionärsorganisationerna.



Rådet har rätt att kalla berörda tjänstemän och politiker till rådets möten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-17

8

Socialnämnden protokoll 2021-01-27
Yrkande
Frej Dristig (SD) yrkar att Frej Dristig (SD) blir ledamot.
Peter Spjuth (V) yrkar att Göran Sühl (S) blir ersättare.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man kan välja föreslagna personer och finner
att socialnämnden väljer föreslagna personer.

Beslut
1. Till ledamot i Kommunala pensionärsrådet väljs Frej Dristig (SD)
2. Till ersättare i Kommunala pensionärsrådet väljs Göran Sühl (S)

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Vald ledamot och ersättare
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§ 23
Utgiftsposter i riksnormen 2021
Dnr SON 2020/7
Sammanfattning
Regeringen har fastställt riksnormen för år 2021. I riksnormen för år 2021 har normens
samtliga poster räknats upp med 0,3 procent jämfört med riksnormen för år 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-17
Socialstyrelsens ”Riksnormen för försörjningsstöd 2021”
Underlagsummor per månad för de olika utgiftsposterna som ingår i riksnormen 2021

Yrkande
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut
Socialnämnden antar förslag till fördelning av de olika utgiftsposter som ingår i
riksnormen år 2021.

Beslutet expedieras till
Saeed Ardané enhetschef
Therese Krokström 1:e socialsekreterare
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§ 24
Redovisning av externa platser funktionshinder
Dnr SON 2021/53
Sammanfattning
Funktionshinderverksamheten verkställer insatser enligt LSS. I vissa fall har kommunen
inte möjlighet att verkställa besluten på hemmaplan. Det kan vara på grund av att den
enskilde har specifika behov som inte kan tillgodoses i de verksamheterna som finns i
kommunen, eller att det helt enkelt inte finns några platser i de egna verksamheterna. I
redovisningen av de externa platserna framgår typ av insats och vilken kostnad den
genererar per dygn, månad eller termin.
Inga förändringar har skett sedan föregående månadsredovisning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-14
Redovisning av köpta platser daterad 2021-01-13
Ekonomiska konsekvenser
Socialnämnden har inte fått någon utökning av ram med anledning av volymökningen
inom LSS. Ökningen, bland annat köp av externa platser bostad med särskild service,
måste därför tas från övriga verksamheter.
Kostnaderna för externa platser 2021, enligt vad vi för närvarande vet, är cirka 6 mkr
högre än budgeten för externa platser var 2020. Arbetet med att hitta ytterligare
besparingar i övriga verksamheter är ännu inte klart och därmed inte detaljbudgeten för
2021.

Beslut
Socialnämnden antecknar informationen.

Beslutet expedieras till
Ralja Angelis, verksamhetsutvecklare
Donya Daneshmand, enhetschef ansvarig för köpta platser FH
Beslutet skickas för kännedom till
Lotte Mossudd, förvaltningschef
Camilla Karlsson, verksamhetschef Vård och omsorg/funktionshinder
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§ 25
Redovisning av köpt extern vård för barn och unga IFO
Dnr SON 2021/59
Sammanfattning
Externa placeringar av barn och ungdomar följs upp och redovisas till Socialnämnden
på varje sammanträde. I placeringsfilen framgår, förutom beslutad tidsperiod och
kostnad, också vilken planering som pågår. Under december månad har två placeringar
på HVB gjorts samt två placeringar i eget arvoderat familjehem, tre placeringar har
avslutats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-18
Redovisning placeringar barn och unga daterad 2020-12-30
Ekonomiska konsekvenser
Placeringskostnaderna har minskat något sedan föregående redovisning då den hade
ökat på grund av flera nya placeringar. Flera av dessa barn har nu kunnat omplaceras i
egna familjehem. Bedömning görs, precis som i föregående redovisning, att kostnaderna
för placeringar av barn kommer vara något över budgeterat för 2020.
Månadskostnaden för placeringar var i december 1,2 mnkr.
Månadskostnaden vid redovisningen i november1,3 mnkr oktober 1,6 mnkr, september
1,7 mnkr, augusti 1,3 mnkr, maj 1,3 mnkr och april 1,3 mnkr.
Sociala konsekvenser
Utredningar, bedömningar och förslag till beslut utgår alltid från det enskilda barnets
behov.

Beslut
Socialnämnden antecknar informationen.

12

Socialnämnden protokoll 2021-01-27
§ 26
Socialnämndens mål och resursplan 2021
Dnr SON 2020/2
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 9 oktober 2020 om Mål- och Resursplan 2021 och
flerårsplan 2022 – 2023. I den tilldelas Socialnämnden 302 257 tkr, vilket innebär en
sammanlagd minskning av ramen med 2 650 tkr jämfört med 2020, men med
kompensation för prisindex. Kostnaderna för löneökningar 2021 avsätts centralt och
fördelas ut efter avslutade löneförhandlingar.
Nämndernas mål och inriktning kring välfärds- och serviceuppdraget ska vara taktiska
och operativa genom att delegera dessa till förvaltningen genom en verksamhetsplan
som beslutas av nämnd.
Alla verksamheter tar fram en verksamhetsplan med beskrivning av grunduppdraget,
kritiska kvalitetsfaktorer, kvalitetsindikatorer, mätmetoder och rutiner. SWOT-analys
genomförs och fokusområden och strategier för att nå resultat inom fokusområdet tas
fram. Styrmodellen blir således applicerbar på samtliga organisatoriska nivåer utifrån
respektive grunduppdrag och inriktning. Uppföljning och rapportering sker enligt
målstyrningsguiden.
Även om arbetet ska genomsyras av varje verksamhets unika uppdrag och
förutsättningar så ska dessa arbetas fram utifrån överliggande organisatoriska nivåers
styrdokument. Det innebär till exempel att hela organisationen har i uppdrag att
analysera hur fullmäktiges vision och målområden påverkar den egna verksamheten och
hur man kan bidra till kommunens samlade måluppfyllelse.
Utifrån Lilla Edets modell för verksamhetsstyrning ska uppföljning ske av följande:
1. Ekonomiska ramar/detaljbudget, Ekonomistyrning.
2. Prioriterade målområden för utvecklingsarbetet med tillhörande strategier och
åtgärder, Målstyrning.
3. Verksamhetens kvalitet utifrån grunduppdraget genom kritiska kvalitetsfaktorer
med tillhörande kvalitetsindikatorer Kvalitetsstyrning.
Socialnämndens mål och resursplan 2021 har diskuterats i individnämnden och
Omsorgsnämnden under hösten 2020 och på socialnämndens första sammanträde den 4
januari 2021. Mål och uppdrag som formulerades då har tagits med i detta förslag till
Socialnämndens mål och resursplan 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-14
Förslag till Nämndens mål och resursplan 2021, Socialnämnden
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Yrkande
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lars Ivarsbo (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Camilla Olofsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Göran Sühl (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Socialnämnden antar Mål och Resursplan för 2021.

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, socialchef
Kommunstyrelsen
Beslutet skickas för kännedom till
Camilla Karlsson, verksamhetschef VoO o FH
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO
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§ 27
Initiativärende Sverigedemokraterna - snabbtest för Covid-19
Dnr SON 2021/74
Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom 2021-01-27 med ett initiativärende gällande snabbtest av
Covid-19 för personal inom vård och omsorg.
I skrivelsen står det att Mölndals Stad har infört snabbtest av Covid-19 för sin personal
som arbetar inom vård och omsorg för att minska smittspridningen. Testet ger ett
provsvar efter 15 minuter och skulle kunna ge en ökad trygghet för både personal och
brukare.
Sverigedemokraterna yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda konsekvenserna av
och möjligheter att införa snabbtester för Covid-19 på personal inom SÄBO och
hemtjänst i början av varje arbetspass.
Beslutsunderlag
Initiativärende från Sverigedemokraterna inkommen 2021-01-27

Yrkande
Frej Dristig (SD) yrkar att initiativärendet skickas till förvaltningen för beredning.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Frej Dristigs (SD)
yrkande och finner att Socialnämnden bifaller Frej Dristigs (SD) förslag.

Beslut
Socialnämnden skickar initiativärendet till förvaltningen för beredning.

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, förvaltningschef
Camilla Karlsson, verksamhetschef Vård och Omsorgsorg/Funktionshinder
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§ 28
Information
Sammanfattning
 Förvaltningschef Lotte Mossudd informerar om läget kring Covid-19 i
verksamheterna, status gällande vaccinering av personal och dos 2 av vaccinet
för brukare.
 Förvaltningschef Lotte Mossudd informerar att rekrytering av nya vikarier och
sommarpersonal pågår.
 Verksamhetschef Camilla Karlsson informerar att det är ett externt företag som
sköter vaccination av personal. Personal på boenden och inom hemtjänst
kommer fortsatt att använda skyddsutrustning, oavsett om personalen har
vaccinerats eller ej. Detta för brukarens säkerhet.
 Verksamhetschef Camilla Karlsson informerar om träffpunktsverksamheterna
som på grund av Covid-19 varit stängd större delen av 2020. Det planeras att
träffpunktsverksamheterna ska starta upp igen efter sommaren 2021.
 Verksamhetschef Camilla Karlsson informerar att arbetet med omflyttning av
verksamheter pågår.
 Ordförande Zara Blidevik (M) förtydligar sitt svar till nämnden gällande frågan
om interkulturell förskola som ställdes på Kommunfullmäktige 2021-01-25.

Beslut
Socialnämnden antecknar informationen.

16

Socialnämnden protokoll 2021-01-27

§ 29
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.

 Beslut Kommunfullmäktige 2020-11-30 - Val av 11 ledamöter och 9 ersättare


















till socialnämnden samt ordförande och vice ordförande för tiden 2021-2022
Ersättningar för kontaktfamiljer stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2021
Viktig information från SKR
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SOL år 2021
Gemensamma frågeställningar från ägarkonstellationen för Gryning Vård AB_
Anvisningsandelar avseende asylsökande ensamkommande barn 2021
Beslut Kommunfullmäktige 2020-10-19 - Sammanträdesdagar 2021
Beslut Kommunstyrelsen 2021-01-12 - Budgetprocess inför mål- och resursplan
2022
Dom i mål 7053-19
Dom i mål 7099-20
Dom i mål 8874-20
Dom i mål 9955-20
Dom i mål 10351-20
Dom i mål 11847-20
Dom i mål 14437-20
Dom i mål 16331-20
Kammarrätten protokoll mål 7691-20
Beslut ESF 2020-00593

Beslut
Socialnämnden antecknar informationen.
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§ 30
Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän
enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till
Socialnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut (se
bilaga till § ).
Delegationsbeslut IFO 2020-12-01 – 2020-12-31
Delegationsbeslut socialnämnden
Delegationsbeslut bistånd 2020-11-01 – 2020-11-30
Delegationsbeslut bistånd 2020-12-01 – 2020-12-31
Ordförandebeslut 14§1 p lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga 2020-12-11
Ordförandebeslut 14 § 2 st p1
Ordförandebeslut 14 § 2 st p1
Ordförandebeslut 14 § 2 st. p1
Ordförandebeslut jml LVU 6 §
Ordförandebeslut LVU 11 §
Arbetsutskottets protokoll
Arbetsutskottets protokoll

2020-12-11
2020-12-17
2020-12-17
2020-12-17
2020-12-08
2020-12-03
2021-01-04
2021-01-13

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.
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