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§ 80 Dnr 2018/00186  

Godkännande av dagordning 2019 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner dagordningen. 

 
Beslutsunderlag 
Digital kallelse 2019-12-04 
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§ 81 Dnr 2019/00044  

Ekonomisk rapport 2019 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Marita Lindsmyr redogör för månadsuppföljningen för november där 
periodens resultat blev: 
Nämndens budget för perioden är 248 321 tkr och förbrukat för perioden är 241 715 
tkr, vilket ger ett överskott med 6 606 tkr. 
Stab/Nämnd: Visar ett överskott på 1 199 tkr. 
IFO: Visar på ett överskott med 3 241 tkr.  
Omsorgsenheten: Visar på ett överskott med 490 tkr. 
Omvårdnadsenheten: Visar på ett överskott med 1 676 tkr.  
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§ 82 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 två lediga lägenheter. 
*Internannons finns ute där vi söker efter habiliteringspersonal till det nya LSS-
boendet.  
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§ 83 Dnr 2019/00046  

Delegationsordning för myndighetsutövning inom 
socialnämnden- revidering 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Rubriken Lex Maria 6.3 har bytts ut mot Hälso- och sjukvård och därmed tillagts fler 
ärenden med delegeringsbeslut. 
      

Ärendet 
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 (förslag på revideringarna är märkt med 
röd text) samt tjänsteskrivelse Maria Hedström 
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§ 84 Dnr 2019/00204  

Länsöverenskommelse om samverkan inom missbruk- 
och beroendeområdet 2019. Gävleborgs län 
Socialnämndens beslut 
Att anta länsöverenskommelsen om samverkan inom missbruks- och 
beroendeområdet i Gävleborgs län 2019 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet 
Lagändringar i Socialtjänstlagen(2001:453) och i Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) innebär att kommuner och landsting åläggs att ingå överenskommelser 
kring insatser för personer med missbruk eller beroende. 
Länsöverenskommelsen, som ska ligga till grund för lokala överenskommelser och 
handlingsplaner, är till för att stärka samverkan och förtydliga ansvarsfördelningen 
mellan Region Gävleborg och länets kommuner så att personer med missbruks- 
eller beroendeproblematik och deras anhöriga får god vård, stöd och behandling.  

 
Beslutsunderlag 
Länsöverenskommelse om samverkan inom missbruks- och beroendeområdet 
2019 Gävleborgs län. Tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr 
 
Beslutet ska skickas till 
Marita Lindsmyr för handläggning 
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§ 85 Dnr 2019/00205  

Uppföljning av kostnader för placeringar- information 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tackar för denna information 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav socialnämnden i uppdrag att se över och minska 
placeringskostnaderna. I samband med uppdraget upprättades en handlingsplan. 
Verksamhetschef Sara Karsbo redogör för uppföljningen av handlingsplanen och 
presenterar de arbete som bedrivs inom kommunens individ- och familjeomsorg.  
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§ 86 Dnr 2019/00206  

Information från socialförvaltningens verksamheter: 
-vuxenenheten 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
* Enhetschef Marie Sörensen-Karsbo presenterar vad man arbetar med inom 
individ- och familjeomsorgens vuxenenhet. 
*Socialsekreterarna Sofie Larsson och Rebecka Axelsson informerar hur man 
arbetar inom de olika områdena som tillhör vuxenenheten, försörjningsstöd och 
missbruksbehandlingar.  
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§ 87 Dnr 2018/00189  

Meddelande 2019 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samverkansprotokoll hemtjänsten, 2019-11-12 
Samverkansprotokoll handikappomsorgen, 2019-11-12 
Samverkansprotokoll IFO, 2019-11-21 
Protokollsutdrag Kf § 111, Budget och verksamhetsplan 2020-2022 
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