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§ 34 Dnr 2018/00186  

Godkännande av dagordning 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 

 

Beslutsunderlag 

Digital kallelse 2019-05-10 
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§ 35 Dnr 2019/00104  

Bokslut 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner tertialrapporten, januari-april 2019 och 

överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk sammanfattning: Resultatet till och med 30 april visar ett 

överskott med 1 267 tkr. Prognosen för 2019 är att förvaltningen kommer att 

ha en budget i balans vid årets slut.  

Stab och nämnd: Resultat +314 tkr, prognos + 260 tkr 

Individ- och familjeomsorgen: Resultat -388 tkr, prognos budget i balans 

Omsorgsenheten: Resultat -12 tkr, prognos budget i balans. 

Omvårdnadsenheten: Resultat +300 tkr, prognos -1060 tkr. 

Ensamkommande: Resultat +1053 tkr, prognos 1000 tkr. 

Måluppfyllese: Av totalt 11 effektmål förväntas 7 uppnås helt och 4 

förväntas endast delvis uppnås. Oro för ökat antal försörjningsstödstagare till 

följd av ändrade förutsättningar inom arbetsförmedlingen. 

Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen har minskat i 

jämfört med motsvarande period förgående år, från 10,73 % 2018 till 9 % 

2019. HME, Hållbart MedarbetarEngagemang undersökning pågår just nu i 

kommunen och resultatet presenteras senare under året. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Tertialuppföljning 2019 

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen, kommunstyrelsen 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(12) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 2018/00187  

Information från socialförvaltningen 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Marita Lindsmyr informera om: 

*Det är i dagsläget fem stycken som väntar på erbjudande om lägenhet i 

särskilt boende, det finns fem stycken lediga lägenheter. 

*Enhetschefen för rehab-enheten har avsagt sig arbetsmiljöansvaret.  

*De tjänster vi annonserar efter är fysioterapeuter, arbetsterapeuter och 

sjuksköterskor samt en internannons på rehab-assistent. 

*Sommarrekryteringarna till de olika verksamheterna är i stort sett klart.     
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§ 37 Dnr 2019/00063  

Hemställan om fördjupning i beslutsprocessen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för denna information    

Sammanfattning av ärendet 

Enhetscheferna Maria Petersson och Marie Karsbo informerar utifrån Nils-

Erik Falks hemställan om fördjupning i beslutsprocesserna: 

De lämnade en kort information om hur ett ärende kommer till IFO, det vill 

säga genom ansökan, anmälan eller begäran, och om de kontrollpunkter som 

finns under ett ärendes gång och att enhetschefen tar del av alla 

förhandsbedömningar som görs men också de flesta utredningarna. De 

informerade också om att vi på barn- och ungdom ofta har två handläggare 

bland annat för rättsäkerhetens skull. 

De beskrev också vårt arbetssätt med veckovisa möten och regelbundna 

enskilda ärendegenomgångar som ett led i att öka rättssäkerheten i arbetet. 

Samt att de informerade om den extern handledning som alla handläggare 

har och även den interna handledningen som handläggarna på vuxenenheten 

har. 
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§ 38 Dnr 2018/00180  

Revidering av socialnämndens reglemente 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta revidering 

av socialnämndens reglemente. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till revidering av socialnämndens reglemente är framtagit med röd 

text i förslaget; 

§ 6 Delegering 

-Nämnden har arbetsmiljöansvar för den verksamhet som bedrivs inom 

nämndens verksamhetsområde, denna är redan antagen av socialnämnden 

2018-12-12 § 85 men inte fastställd av Kf. 

 

§ 7 Behandling av personuppgifter 

-Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 

som sker i dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för 

den behandling av personuppgifter som sker i socialnämnden samt i 

politikerberedning.    

 

Tillägg med röd text i reglementet för sekretessnämnden är;  

§ 9 Ersättarnas tjänstgöring 

-Ersättare ska närvara vid sekretessnämndens sammanträden endast om 

ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 

-Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 

ordningen. 

Beslutsunderlag 

Reglemente Socialnämnden, 2016-12-19 samt tjänsteskrivelse 

 

Beslutet ska skickas till 
För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Socialnämnden 
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§ 39 Dnr 2019/00046  

Delegationsordning för myndighetsutövning inom 

socialnämnden- revidering 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Då det tillkommit nya beslut så finns det behov av att revidera befintlig 

delegationsordning.  

Socialnämnden är ytterst ansvarig för alla beslut inom sin verksamhet men 

för att det praktiskt ska fungera kan andra ges rätt att besluta i olika ärenden. 

Med delegering avses att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på 

nämndens vägnar i vissa ärenden. Delegater kan exempelvis vara enskilda 

förtroendevalda och enskilda tjänstemän. De juridiska förutsättningarna för 

en nämnds möjlighet att delegera beslutanderätt följer av 6 kap 33-38 §§ i 

kommunallagen. Beslut som är fattade med stöd av delegation har samma 

rättsliga verkan som om det skulle ha fattats av nämnden och de ska enligt 

delegation ska återrapporteras till nämnden. Det går inte att ändra eller 

återkalla ett beslut som har tagits med stöd av delegation, dock kan nämnden 

när som helst besluta om att återkalla en delegats beslutanderätt. 

I socialnämndens delegationsordning återfinns de vanligaste förekommande 

ärendena för att underlätta för såväl förtroendevalda som tjänstemän. Syftet 

med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta nämnden mindre 

viktiga ärenden för att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning med 

snabbare beslutsvägar och kortare handläggningstider. De ärenden som inte 

finns med i delegationsordningen beslutas av nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag på reviderad delegationsordning (de förslag på justeringar och tillägg 

som föreslås är gulmarkerade i förslagsunderlaget). Samt tjänsteskrivelse.      
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§ 40 Dnr 2019/00098  

Statistik aktualisering barn, unga och vuxna 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef IFO redogör för statistik gällande aktualiseringar 

barn/unga 0-20 år, länet, helår 2018, jämfört 2010-2017utifrån följande 

rubriker: 

 Antal aktualiseringar barn, kommuner 

 Antal anmälningar barn. 

 Aktualiserat av vem? Kommuner. Anmälan, 2018 

 Orsak till anmälan? Kommuner, 2018 

 Orsak till anmälan? Länet 

 

     samt aktualiseringar vuxna, helår 2018 utifrån följande rubriker: 

 Antal aktualiseringar vuxen, kommuner 

 Typ av aktualiseringar 

 Ålder kön, aktualiseringar vuxna, kommuner 2018 

 Vem aktualiserar? Vuxna, länet 

 Orsak ansökan, kommuner, 2018 

 Orsak anmälan, kommuner 2018 

 

Sammanfattningsvis så har aktualiseringarna ökat inom alla områdena. 
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§ 41 Dnr 2019/00099  

Patientsäkerhetsberättelse 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen    

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Marita Lindsmyr informerar för patientsäkerhetsberättelsen 

2018: 

Socialnämnden har som mål att bedriva en säker vård- och omsorg med god 

kvalitet. För att försäkra sig om att målet uppfylls behöver nämnden ha ett 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska 

beskriva verksamhetens viktigaste processer och rutiner. Det ska även 

beskriva hur samverkan ska ske, hur riskanalyser, egenkontroll, utredning av 

avvikelser och klagomål ska användas i förbättringsarbetet. 

    

Skickas till 

IVO    
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§ 42 Dnr 2019/00097  

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och 

SoL 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar rapporter till inspektionen för vård och omsorg, 

revisionen och kommunfullmäktige.       

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, 

bifallsbeslut inom SoL/LSS till inspektionen för vård och omsorg, 

kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att initiera beslut om 

sanktionsavgift hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer 

besluten inom skälig tid.  

Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 1 (jan-mars 2019) 

Tidigare inrapporteringar 

Beslut daterat 2017-11-08 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Beslut daterat 2018-01-29 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Beslut daterat 2018-07-12 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Inrapporterad som avslutad.  

Ny inrapportering 

Beslut daterat 2018-11-01 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Beslut daterat 2018-11-23 avseende daglig verksamhet enligt 9 §10 LSS 

Beslut daterat 2018-11-30 avseende korttidsvistelse enligt 9 §6 LSS i form 

av stödfamilj. 

Beslut daterat 2018-04-24 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL.    

 

Beslut skickas till 

Ks och revision    
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§ 43 Dnr 2018/00189  

Meddelande 2019 

1. Samverkansprotokoll Handikappomsorgen 19-02-05    

 

 


