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PROTOKOLLTÄBY� 2023-02-15 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 9 Val av justeringsman och godkännande av dagordning 

Barbro Lindberg (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras 

tisdagen den 21 februari 2023. 

Därefter godkänns dagordningen. 

. l 
ordf.sign: ...........\ ........ just.s19n:. 



PROTOKOLLTÄBYO 2023-02-15 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 10 Presentation av social omsorgs verksamhet 

Socialchef Claes Lagergren, avdelningschef Camilla Wass, avdelningschef Kotte 

Wennberg, avdelningschef Marie Tid och medicinskt ansvarig sjuksköterska Lilian 
Carleson ger socialnämnden en överblick över verksamhetsområdet social omsorg. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och noterar den till protokollet. 

ordf.slgn:...... , .............. . just.sign:... 
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PROTOKOLLTÄBVC, 2023-02-15 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 11 Utbildning: Att vara förtroendevald i nämnd 

Nämndsamordnare Sandra Nagy ger socialnämnden information om att vara 

förtroendevald i nämnd. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och noterar den till protokollet. 

l 
·, 

"'
ordf.sign:......... ····r ........... . just.slgn: ........•. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2023-02-15 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 12 Brukarundersökning inom området funktionsnedsättning 

Avdelningschef Camilla Wass ger information om brukarundersökningen inom området 

funktionsnedsättning. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och noterar den till protokollet. 

\ 
\

ordf.sign: ....... ·······y· 

' \ 
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PROTOKOLLTÄBY a, 2023-02-15 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 13 Bokslut för socialnämnden - muntligt förhandsbesked 

Socialchef Claes Lagergren informerar att för år 2022 redovisar nämnden en positiv 

avvikelse med 12,3 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen 

innehåller en positiv volymavvikelse med 25,6 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet 

redovisas en positiv avvikelse med 0,5 mnkr och för egen regi redovisas en negativ 

avvikelse med 13,7 mnkr. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen och noterar den till protokollet. 

ordf.sign ................; just.sign: 
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PROTOKOLLTÄBYO 2023-02-15 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2023/30-74 

§ 14 Revidering av riktlinjer för kommunala pensionärsrådet 

Nuvarande riktlinjer för det kommunala pensionärsrådet fastställdes av socialnämnden 

den 13 februari 2019, § 12. Av riktlinjerna framgår att en översyn ska göras i början av 

varje mandatperiod. Riktlinjerna har utvärderats med representanter från det kommunala 

pensionärsrådet. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga daterat den 23 januari 2023. 

Socialnämndens beslut 

1.a Socialnämnden beslutar att anta Riktlinjer.för kommunala pensionärsrådet, 
daterad den 20 januari 2023.a

2.a Den reviderade riktlinjen ersätter tidigare riktlinjer antagna av socialnämnden dena
13 januari 2019, § 12.a

Expedieras: 
Sanna Tavakoli, samordningssekreterare 

ordf.s,gn: ................. ,I),.............
1 

just.sign·.... '.. 
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-,..__ 



10 

PROTOKOLLTÄBVO 2023-02-15 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2022/170-79 

§ 15 Rapport över ej verkställda beslut per den 31 december 2022 

Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om en beviljad insats enligt socialtjänstlag (2001:453) (SoL) och lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS) inte verkställts inom tre månader 

efter beslut. 

Nämnden ska på motsvarande sätt även rapportera om en insats har avbrutits och inte 

verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom 

skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av 

särskild avgift. 

Rapportering ska ske varje kvartal till IVO, kommunens revisorer och till 
kommunfullmäktige. 

Per den 31 december 2022 rapporterar social omsorg totalt 56 stycken ej verkställda 
beslut fördelat med 32 stycken inom SoL och 24 stycken inom I..SS. I sammanställningen 

visas även sex stycken beslut inom SoL som avslutats under rapporteringsperioden 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga daterat den 1 februari 2023. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden.föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten Rapport ej verkställda beslut per 

den 31 december 2022, daterad den 1 februari 2023. 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen 

Nämndsamordnare Sandra Nagy 

I

..., 

ordf.sign: ..... just.sign- . .......... � ............. . 
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PROTOKOLLTÄBVU 2023-02-15 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2022/212-79 

§ 16 Reviderade sammanträdesdagar för socialnämnden 2023 

Med anledning av att ett extra sammanträde läggs till den 1 juni 2023 så behöver det 

göras en revidering av socialnämndens beslutade sammanträdesdagar. Veckodagen för 

socialnämndens sammanträden är generellt onsdagar. Sammanträdesdagarna har förlagts 

med hänsyn till budgetprocessen, skolloven och kommunfullmäktiges respektive 

kommunstyrelsens förslagna sammanträdesdagar. Socialnämnden sammanträder 
vanligtvis klockan 18.00 om inget annat anges i respektive kallelse. 

Våren 2023 

Onsdagen den 22 mars 

Onsdagen den 26 april 

Onsdagen den 24 maj 

Torsdagen den 1 juni 

Onsdagen den 14 juni 

Hösten 2023 

Onsdagen den 20 september 

Onsdagen den 18 oktober 

Onsdagen den 15 november 

Onsdagen den 6 december 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 23 januari 2023. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att samrnanträdesdagarna ändras till inkludera ett sammanträde 

den 1 juni 2023. 

Expedieras: Nämndsamordnarc Sandra Nagy för vidare expediering. 

\ 
\ -,ordf.sign........... ......... . just.sign:,............................ . 
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PROTOKOLLTÄBYO 2023-02-15 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2023/4-79 

§ 17 Anmälan av lex Sarah för december 2022 och januari 2023 

Förteckning över inkomna rapporter enligt lex Sarah samt upprättade utredningar under 
december 2022 och januari 2023 anmäls och läggs till handlingarna. 

ordf.s1gn: ............ . just.sign:...... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2023-02-15 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2023/5-79 

§ 18 Anmälan av lex Maria för december 2022 och januari 2023 

Inga inkomna rapporter ÖYer allvarlig hälso- och sjukvårdsavvikelse samt anmälan till 
IVO enligt lex Maria under december 2022 och januari 2023 finns att anmäla. 

) . 
............................ . ..ordf.sign: . . just.sign: ... .. ........... . ........... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2023-02-15 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2023/9-79 

§ 19 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning daterad den 8 februari 2023 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

ordf.sign just.sign: .. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2023-02-15 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2023/10-79 

§ 20 Anmälan av skrivelser 

Förteckning över inkomna skrivelser daterad den 8 februari 2023 anmäls och läggs till 
handlingarna. 

ordf.sign:................................ just.sign:..... . 
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PROTOKOLLTÄBYO 2023-02-15 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2023/11-79 

§ 21 Anmälan av inkomna synpunkter och klagomål 

Förteckning över inkomna synpunkter och klagomål för december 2022 och januari 2023 

anmäls och läggs till handlingarna. 

(·ordf.s,gn: ..................... just.sign:. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2023-02-15 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 22 Anmälan av socialutskottets protokoll 

Socialutskottets protokoll enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

Protokoll daterat den 14 december 2022. 

Protokoll daterat den 10 januari 2023. 

Protokoll daterat den 31 januari 2023. 

Protokoll daterat den 9 februari 2023. 

0
I
\ 

ordf.sign: .............................. just sign: .. 
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PROTOKOLLTÄBY a, 2023-02-15 

SOCIALNÄMNDEN 

SON 2023/12-79 

§ 23 Anmälan av delegationsbeslut myndighetsutövning för december 2022 och 
januari 2023 

Delegationslista för myndighetsutövning för december 2022 och januari 2023 anmäls och 
läggs till handlingarna. 

i\ 
ordf.sign: ...... . just.sign:. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2023-02-15 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 24 Anmälan av bostadsanpassningsbidrag för december 2022 och januari 2023 

Rapport över bostadsanpassningsbidrag för december 2022 och januari 2023 anmäls och 
läggs till handlingarna. 

I 
ordf.sign:..................,............ . 1ust.sign:................................ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2023-02-15 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 25 Övriga frågor 

Barbro Lindberg (S) undrar hur klagomål hanteras. Socialchef Claes Lagergren 

informerar att en genomgång om hur hanteringen av klagomål hanteras kommer 

att ges nämnden på ett nämndsammanträde. 

Barbro Lindberg (S) undrar hur de inkomna lex Sarah och klagomålen på flera 

hemtjänstföretag hanteras. Socialchef Claes Lagergren besvarar frågan. 

Barbro Lindberg (S) undrar om lex Sarah på Johannas Trädgård. Avdelningschef 

Marie Tid informerar att utredningen inte är färdigställd och att man återkommer i 

frågan. 

Inga övriga frågor förekom under sammanträdet. Sammanträdet avslutas därefter. 

\
I 

ordf.sign:. jusl.sign: .................. . 
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PROTOKOLLTÄBYO 2023-02-15 

SOCIALNÄMNDEN 

§ 26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. FB 

Den unge: 

Socialnämndens beslut 

Expedieras: Nämndsamordnare Sandra Nagy för vidare expediering till handläggare. 

\ 

/ 
ordf.sign: ........... i just.sign: .. 
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