SN 2020/143

Socialförvaltningen

Åtgärdslista 2020 – pågående ärenden

2020-11-10

Nr

Beslutdatum Uppdrag

Ansvarig

Aktuell status

1

2019-03-12

Kartläggning hur mycket hemtjänst (hjälp med lunch)
brukarna med matdistribution har före och efter
förändringen med kyld mat? Hur många har ingen
hemtjänst? Hur många har fått ökad hemtjänstavgift?

Socialförvaltningen

Initierat ärende AU 2019-03-12
Beslut SnAu 2020-03-10 § 89/2020

Redovisas månaden före förändringen med kyld mat
och efter 5 månader.
2

2019-10-24

Initierat ärende från Gunvor Håkansson (C) och Yvonne
Kulstad (C) initierar ärende om att nämnden ska få
information om de ärenden som blivit överklagade.
Förvaltningsrättens beslut bifogas utan personuppgifter.

Socialförvaltningen

Initierat ärende SN
Dnr. SN 2019/229

3

2020-05-14

Initierat ärende från Gunvor Håkansson (C) Hur fungerar
ordförandebesluten i socialnämnden? Handlingar saknas
i kallelsen i flera ärenden?

Socialförvaltningen

4

2020-08-27

Initierade ärenden från Gunvor Håkansson (C) samt
Yvonne Kulstad (C) 4 st:
1.Det finns personer som tyvärr stått i kö till särskilt
boende (demens) längre tid än 3 månader. Är detta
anmält till IVO? Vad var IVO:s respons?
2.Vi kommer att ha COVID-19 kring oss i säkert 1 år till, i
alla fall under hösten och vintern. Finns det någon
planering för hur aktiviteter ska vara tillgängliga, och hur
besök av anhöriga ska gå till för de som bor på särskilt
boende under hösten och vintern?
3.Vad är självkostnadspriset för kommunen om
kommunen måste vara behjälplig med återlämnande av
hjälpmedel?
4.Anhörigföreningens ordförande tar upp i Skånska
Dagbladet att många anhöriga mår dåligt i coronatider.
Kommunen har ansvaret för anhöriga får hjälp enligt

Socialförvaltningen

Initierat ärende AU § 136/2020
Åtgärdat då ordförandebesluten är redovisade fr o m
juni månad och framöver. Saknade handlingar kan bero
på flertalet faktorer bl.a. ny personal.
Initierat ärende SN 2020-08-27 § 99/2020
Besvaras på socialnämnden 2020-10-29

1
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Socialförvaltningen

5.

Åtgärdslista 2020 – pågående ärenden

2020-10-29

Socialtjänstlagen. Enligt platssituationen som redovisas i
handlingarna till socialnämndens sammanträde den 27
augusti 2020 finns ingen växelvård redovisat under
veckorna 24-33. Hur hjälper man ev. anhöriga som bor
med dessa personer? Erbjuds avlösning i hemmet?
Erbjuds annat?
Hur många är beviljade växelvård/avlastning och inte
erhållit detta under sommaren eller våren 2020?
Initierat ärende från Gunvor Håkansson (C):

Kartläggning hur mycket hemtjänst (hjälp med
lunch) brukarna med matdistribution har före och
efter förändringen med kyld mat? Hur många har
fått ökad hemtjänstavgift efter förändringen?
Redovisas månaden före förändringen med kyld
mat och efter 5 månader.

2

Socialförvaltningen

2020-11-10

Initierat ärende SN 2020-10-29 § 132

