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§ 47 Dnr 2018/00002  

Godkännande av dagordningen 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 

 

Beslutsunderlag 

Digital kallelse 2018-06-14 
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§ 48 Dnr 2018/00032  

Ekonomisk rapport 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar emot den ekonomiska rapporten. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Johan Brodin redovisar för majs budgetuppföljning. Budget till och 

med maj uppgår till 108 484 000 kr.  Utfall till och med samma period är 

113 503 000 kr vilket innebär ett underskott på 5 019 000 kr. 
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§ 49 Dnr 2018/00007  

Information från socialförvaltningen 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Marita Lindsmyr informera om: 

*Det är i dagsläget två som väntar på erbjudande om lägenhet i särskilt 

boende, det finns två stycken lediga lägenheter. 

*Det inskickade svaret till arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön på 

individ- och familjeenheten, där socialförvaltningen beskriver hur de arbetar 

med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta har vi fått svar på och i det 

stora hela så var svaret bra, men det finns ett påpekande som leder till att 

arbetsmiljöverket har beslutat att lämna ärendet till förvaltningsrätten för 

prövning av begäran utdömande av vite på 30 000 kronor. 

*Det är två annonser ute nu på en fysioterapeut och arbetsterapeut. 

* En arbetsterapeut har sagt upp sig. 

* Styrkort för 2019 detta har förvaltningen arbetat fram ett förslag som 

kommer att redovisas på nämnden i augusti.  
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§ 50 Dnr 2018/00120  

Arkivbeskrivning för socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta reviderad arkivbeskrivning för 

socialnämnden samt att den börjar gälla när protokollet är justerat   

 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med den nya dataskyddsförordningen, GDPR har förvaltningen 

reviderat dokumentet gällande Arkivbeskrivning. Den tidigare 

Arkivbeskrivning för socialnämnden antogs 2004.         

Ärendet 

Enligt arkivlagen ska det finnas en arkivbeskrivning som ger en samlad bild 

över myndighetens arkiv. Arkivbeskrivningen är i första hand ett hjälpmedel 

för allmänheten och beskriver myndighetens handlingar. Den ger en översikt 

över vilken information som finns att hämta hos förvaltningen samt 

beskriver i stora drag hur verksamheten är organiserad.  

 

Beslutsunderlag 

Arkivbeskrivning för socialnämnden samt tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr 

Beslut skickas till 

Socialchefen samt arkivmyndigheten 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(9) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr 2017/00153  

Yttrande till IVO 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till yttrande och skickar det till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO)  

 

Sammanfattning av ärendet 

En tillsyn gjordes utifrån att ett familjehem, vårdnadshavare samt enskilda 

framfört klagomål till IVO. Klagomålen handlar om ett barn som under en 

kort tidsperiod omplacerades två gånger. 

IVO har beslutat att ställa följande krav på nämnden och ska säkerställa 

att placeringsbeslut enligt 11 § LVU fattas av nämnd eller utskott om det inte 

handlar om en akut situation, 

att utredningar och beslutsunderlag kommuniceras med vårdnadshavare i 

god tid innan beslut fattas i ärendet. 

Nämnden ska senast den 6 juli 2018 redovisa för IVO vilka åtgärder 

nämnden har vidtagit eller planaerat vidta eller planerar att för att säkerställa 

att de påtalade bristerna inte upprepas. 

I övrigt bedömer IVO att nämnden har fullgjort sin skyldighet.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande av enhetschef Maria Petersson samt tjänsteskrivelse.  

 

 

Beslut skickas till 

Maria Petersson samt IVO 
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§ 52 Dnr 2018/00003  

Meddelande 2018 

Sammanfattning av ärendet 

A. Protokoll kommunala pensionärsrådet, 2018-05-17 

B. Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet, 2018-05-17 

C. Ks protokollsutdrag § 84, tertialuppföljning                                                                                           
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§ 53 Dnr 2018/00001  

Delegeringsbeslut 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän 

enligt en av socialnämnden antagen delegeringsordning. Besluten skall 

redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden 

får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 

socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegering 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut: 

*Beslut om försörjningsstöd (sekretess) 

*Beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (sekretess). 

*Beslut på tf. verksamhetschef för äldre- och handikappomsorgen under 

semestern 

*Beslut på tf. socialchef under semestern 

*Attestförteckning 

    

 

 

 


