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Beslutande
Zara Blidevik (M)
Peter Spjuth (V)
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Fredrik Enström (C)
Conny Norén (C) ersätter Carina Andersson (C)
Camilla Olofsson (M)
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Madeleine Librén (S)
Frej Dristig (SD)
Andreas Freiholtz (SD) ersätter Ann-Christine Johansson (SD)
Lorentz Lindell (SD)
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Ersättare
Melinda Wahlqvist Larsson (C)
Michelle Winkel (L)
Anders Karlsson (KD)
Mohamad Almohamad (S)
David Enlund (S)
Linda Holmer Nordlund (V)
Tjänstemän
Lotte Mossudd, socialchef
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Jörgen Karlsson, ekonomichef, § 33
Anna Johansson, ekonom, § 33

2

Socialnämnden protokoll 2021-03-03

Innehåll
§ 31

Godkännande av dagordning

§ 32

Anmälan av jäv

§ 33

Årsrapport för individnämnden och omsrgsnämnden
2020

2020/1

§ 34

Underlag till lokalförsörjningsplan

2021/55

§ 35

Underlag inför budgetberedning 2021

2021/115

3

Socialnämnden protokoll 2021-03-03

§ 31
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen.
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§ 32
Anmälan av jäv
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.
Beslut
Socialnämnden noterar informationen.
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§ 33
Årsrapport för individnämnden och omsorgsnämnden 2020
Dnr SON 2020/1
Sammanfattning
Coronapandemin har ställt vård och omsorg inför stora utmaningar både
personalmässigt men också med att förhindra smittspridning till våra äldre och mest
sköra.
Omsorgsnämnden hade för 2020 tre prioriterade mål, ekonomi i balans,
kompetensförsörjning och delaktighet/brukarmedverkan.
Den planering som fanns för en ekonomi i balans har, p.g.a. Corona, inte fullt ut
kunnat genomföras. Detta uppvägs till viss del av den statliga ersättningen med
anledning av Corona och Omsorgsnämnden redovisar för 2020 ett överskott på
knappt 0,4 mnkr.
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har under perioden tillsammans med
medlemskommunerna börjat arbetet med att ta fram en strategi för
kompetensförsörjning. Samtidigt har verksamheterna inom vård och omsorg och
funktionshinder under året tagit fram en kompetens- och utvecklingsplan som ska gälla
2021–2023. Den innehåller utbildningsinsatser, fortbildningsdelar, reflektion och
erfarenhetsutbyte.
Delaktighet/brukarmedverkan har på grund av risk för smittspridning inte kunnat
utvecklas som planerat eftersom det arbetet bygger på gruppmedverkan.
Individnämnden hade också tre prioriterade mål 2020, ekonomi i balans,
kompetensförsörjning och förebyggande insatser.
Individnämnden redovisar för 2020 ett överskott på ca 7,9 mnkr. Omställning från en
hög kostnad för externa placeringar till en mer utvecklad öppenvård och rekrytering av
egna familjehem började redan 2019 och har under 2020 fått önskad effekt. Utfallet för
2020 är drygt 13 mnkr lägre än för 2019, en avsevärd minskning. Detta har blivit möjlig
genom ett omfattande omställningsarbete.
IFO har personal med rätt kompetens på de flesta tjänster. Inom öppenvården behövs
viss kompetensförstärkning för att möte klienters behov.
Flera tidiga och förebyggande insatser har startats, till exempel ABC-utbildning för
föräldrar, råd och stöd till familjer och missbrukare samt hembesöksprogrammet
tillsammans med BVC och barnmorskemottagningen. Den så kallade
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”ungdomsgruppen” har under året fokuserat på våldsprevention i årskurs 7 samt
föräldracaféer. Under hösten startar detta även för barn 6 – 12 år.
Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) upphörde som egen verksamhet under året och en
del av tidigare AMA är nu en enhet (AME) på Individ- och familjeomsorgen (IFO).
Kommunal vuxenutbildning/Lärcentrum och Integrationsteamet, som även de tidigare
tillhörde AMA, organiserades samtidigt under socialchef. Efter beslut i
kommunfullmäktige flyttades kommunal vuxenutbildning/Lärcentrum i oktober 2020
från Individnämnden till Utbildningsnämnden.
Ett uppdrag från fullmäktige till nämnderna/förvaltningarna 2020 var att arbeta för att
kommunen ska vara digitaliserad 2022. En enhet på IFO har under 2020 börjat använda
taligenkänning vid dokumentation. Arbetet med att ta fram e-tjänster började 2020 och
interna e-tjänster har lanserats, bland annat för bokning av Coronatester. Nyckelfria lås
inom hemtjänsten och Life Care Mobil Omsorg för dokumentation direkt hos brukarna
har köpts in under 2020 men införs först 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-12
Årsrapport 2020 för individnämnden
Årsrapport 2020 för omsorgsnämnden
Ekonomiska konsekvenser
Omsorgsnämnden och individnämnden redovisar för 2020 ett sammanlagt överskott på
8,3 mnkr.
Yrkande
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och med följande tillägg’;
1. Socialnämnden riktar ett Stort Tack till medarbetarna inom socialförvaltningen
för det fantastiska arbete man gjort under året.
Camilla Olofsson (M) och Zara Blidevik (M) tillstyrker Peter Spjuths yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar först att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag och därefter
Peter Spjuths tilläggsyrkande.
Beslut
1. Socialnämnden godkänner årsrapport 2020 för individnämnden.
2. Socialnämnden godkänner årsrapport 2020 för omsorgsnämnden.
3. Socialnämnden riktar ett Stort Tack till medarbetarna inom socialförvaltningen
för det fantastiska arbete man gjort under året.
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Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Lotte Mossudd, socialchef
Camilla Karlsson, verksamhetschef VoO o FH
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO
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§ 34
Underlag till lokalförsörjningsplan
Dnr SON 2021/55
Sammanfattning
Enligt antagna Riktlinjer för lokalförsörjning ska samtliga nämnder varje
år upprätta underlag till en kommunövergripande lokalförsörjningsplan.
Enligt riktlinjerna ska underlaget innehålla en förteckning över nämndens lokaler,
en prognos för kommande behov, samt åtgärdsförslag för att möta behovsutvecklingen.
Det är kommunstyrelsen som i den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen fattar
det slutgiltiga beslutet om vilka lokalåtgärder som ska prioriteras kommande år.
Detta underlag utgör socialnämndens bidrag till processen.
Åtgärder har identifierats, prioriterats och i den mån det varit möjligt preliminärt
kostnadssatts.
Föreslagna åtgärder:
1. Nya lokaler för funktionshinders korttidsverksamhet på Ekaråsen alternativt
planändring
2. Ny gruppbostad behövs inom en femårsperiod, förslag att lokaler på Ekaråsen
byggs om till gruppbostad
3. Lokaler behövs för Daglig Verksamhet för enskilda individer som inte klarar att
vara i grupp
Nämndens egna åtgärder:
1. Utred alternativa boendeformer för äldre
2. Prognosen för platser inom SÄBO behöver förbättras
3. Träffpunktslokal i Lilla Edet behövs även framöver och det finns behov av att
antingen omförhandla hyran eller hitta en alternativ lokal
4. Finna alternativ användning av Ekaråsen 2021 – 2023
5. Avveckla akutboendet i Göta och flytta två byggnader till AMA:s växthus på
Ström
6. Mer ändamålsenliga lokaler för Integrationsarbetet
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10
Underlag till lokalförsörjningsplan 2021 Socialnämnden
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser i samband med underlaget till lokalförsörjning.
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Beslut
Socialnämnden antar Underlag till lokalförsörjningsplan 2021 att lämna till
kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Lotte Mossudd, socialchef
Beslutet skickas för kännedom till
Camilla Karlsson, verksamhetschef VoO o FH
Pernilla Sundemar, verksamhetschef IFO
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§ 35
Underlag inför budgetberedning 2021
Dnr SON 2021/115
Sammanfattning
På budgetberedningens sammanträde den 5 mars ska en verksamhetspresentation göras.
Presentationen ska ge god verksamhetskunskap på relativt djup nivå med en beskrivning
av verksamheten, volymer och prognos 3 år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
Powerpointpresentation
Beslut
Socialnämnden godkänner presentationen.
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