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§ 19 Dnr 2016/00003  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen 

Beslutsunderlag 

Kallelse den 11 februari 2016 
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§ 20 Dnr 2016/00021  

Ekonomisk rapport - 2016 

Socialnämndens beslut 

Nämnden tar del av redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Johan Brodin redovisar februaris budgetuppföljning. Där resultatet 

visar att budgeten för februari är 40 186 000 kr av den totala budgeten som 

är 239 326 000 kr. Resultatet blev 40 525 000 kr vilket motsvarar 100,8% av 

budgeten i februari.  
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§ 21 Dnr 2016/00022  

Kostnadsökningar och äskande socialnämnden 2017 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta förslag om äskanden och kostnadsökning 

inför budget 2017.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska besluta om nämndernas ramar 2 maj. Detta ska 

föregås av en budgetberedning som äger rum måndag den 4 april. Inför 

budgetberedningen behöver respektive nämnd fatta beslut om hur mycket 

beräknas som kostnadsökningar för 2017, samt om det finns beräkningar om 

”tilläggsyrkanden” äskanden. 

Ramarna 2016 är fastställda för respektive nämnd och avser den volym som 

respektive nämnd ska bedriva verksamhet för 2016. Äskanden ska därför 

endast framläggas om det finns betydande volymförändringar eller ny 

verksamhet mellan 2016 och 2017. Ny verksamhet får äskas om den nya 

verksamheten beslutats av annan part än nämnd.  

Kostnadsökningar i verksamheten för 2017 

Socialnämnden begär kostnadsökningar, 743 tkr. 

 Löner, 0 tkr. Löneökningar begärs inte av nämnden utan 

löneutrymme för 2017 fastställs av personalutskottet.   

 Hyror, bilar och drivmedel uppräkning 1,5%, 192 tkr.  

 Verksamhetsresor, kostnad per boende och mat för äldre, 176 tkr. 

 Försörjningsstöd ökning riksnorm 1,5 %, 221 tkr.  

 Ökande löner för kontaktpersoner 62 tkr.  

 Ökade kostnader placerade 92 tkr 

Äskande för 2017 

Socialnämnden äskar medel för volymökningar, 3 417 tkr. 

 Hemtjänsten volymökning, 782 tkr 

 Försörjningsstöd, 0 tkr 

 Inga medel äskas i detta läge för 2017.  

Därmed inte sagt att trycket på försörjningsstöd kommer att vara 

oförändrat. Tidigare år har socialnämnden erhållit medel som även 

kan komma att täcka 2017 års behov. Analys/Ny beräkning ska tas 

fram innan ett nytt äskande lämnas. 
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 Boende skolgång annan ort, 345 tkr 2017, 2018 och 173 tkr 

(halvårseffekt) 2019 

 Vardagsstöd, 900 tkr 

 Socialsekreterare Familjerätt, 530 tkr 

 Socialsekreterare Barn och unga, 530 tkr 

 Bilar, 180 tkr 

 Upprustning av lokaler, 100 tkr 

 Möbler och datorer, 50 tkr     

Beslutsunderlag 

Bilaga Kostnadsökningar och äskanden socialnämnden 2017 

Tjänsteskrivelse, 2016-02-22 socialchef Anette Forsblom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelsen 
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§ 22 Dnr 2016/00027  

Äskande av medel från statligt stöd för flyktingmottagande 

för 2016-2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden äskar medel hos Ks au från statligt stöd för 

flyktingmottagning enligt följande för år:  

2016; 2 110 tkr.  

2017; 1 960 tkr. 

2018; 1 960 tkr. 

Totalt: 6 030 tkr.  

Sammanfattning av ärendet 

För att hantera den rådande flyktingsituationen med ett stort antal 

asylsökande och minska trycket på den kommunala ekonomin har regeringen 

betalat ut ett tillfälligt stöd. 

I syfte att underlätta hur medlen fördelas har KL-gruppen under inledningen 

av januari diskuterat utgångspunkter/principer för hur medel ska kunna 

beviljas De medel socialnämnden äskar faller inom principerna.  

Åtgärder som underlättar för befintlig hårt pressad personal 

Åtgärder som gäller hälsa och säkerhet både för kommunens personal och 

flyktingarna kan ingå.   

Vardagsstöd, 900 tkr/ år totalt under 3 år 2 700 tkr. 

Socialnämnden äskar medel för utökning av 2 tjänster. Behov finns då det 

skett/sker en ökning av individer med behov av denna typ av stöd. Behovet 

kan till del kopplas till utökat flyktingmottagande. 

Socialsekreterare, 530 tkr/år totalt under 3 år 1 590 tkr. 

Socialnämnden äskar medel för utökning av 1 tjänst inom familjerätt. 

Behoven kan kopplas till utökat flyktingmottagande. 

Socialsekreterare, 530 tkr/år totalt under 3 år 1 590 tkr 

Socialnämnden äskar medel för utökning av 1 tjänst inom barn och unga. 

Behoven kan kopplas till utökat flyktingmottagande. 

Upprustning av lokaler 100 tkr.  

Socialnämnden äskar medel för upprustning av lokal i Gyllengårdens 

källarplan, där vardagsstödet har sin verksamhet, det behövs för att få till 

ytterligare 2-3 kontorsplatser. 

Medel äskas för utbyte av golvmatta, akustikundertak, målning. Behovet 

kopplas till utökat flyktingmottagande 
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Möbler och datorer till kontor för vardagsstödet 50 tkr.  

Socialnämnden äskar medel för kontorsmöbler och datorer för 2-3 

kontorsplatser i Gyllengårdens källarplan. Behovet kopplas till utökat 

flyktingmottagande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-03-10, socialchef Anette Forsblom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 

Ks au 
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§ 23 Dnr 2016/00024  

Ensamkommande verksamhet 

Socialsekreterarna Sara Lindberg och Rebecka Hallgren informerar om deras 

arbete med ensamkommande barn och unga. Det är idag 87 stycken som 

kommit till vår kommun. När det kommer en anvisning från 

Migrationsverket så startar man en utredning om vilka behov barnet/ 

ungdomen behöver och den har man fyra månader på sig att göra. Innan 

placering i familjehem så ska dessa utredas. 

 

Socialnämnden tackar för denna information 
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§ 24 Dnr 2016/00002  

Information från socialförvaltningen - 2016 

Förvaltningschef Anette Forsblom informerar:  

Att det är i dagsläget är tre personer som väntar på erbjudande om lägenhet i 

särskilt boende, det finns sju lediga lägenheter. 

Den 19 april ska alla chefer arbeta med innehållet i den nya kvalitetsplanen 

för 2016.  
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§ 25 Dnr 2016/00023  

Patientsäkerhetsberättelse 2015 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta patientsäkerhetsberättelsen för år 2015.  

Sammanfattning av ärendet 

Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen, senast den 1 mars varje år 

upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilket det ska framgå: 

 

 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 

kalenderår, 

 

 vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten,  

 vilka resultat som har uppnåtts 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av 

den. 

Kommunens ansvar som sjukvårdshuvudman är att utifrån den enskildes 

behov ge en säker och god hälso-och sjukvård. Detta innebär att den särskilt; 

 Vara av god kvalitet och med en god hygienisk standard och 

tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, 

 vara lätt tillgänglig, 

  bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

främja goda kontakter mellan patienten och häls- och 

sjukvårdspersonalen, 

 tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården 

Vården och behandlingen ska så långt det är möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten ska samordnas på ändamålsenligt sätt.  

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelsen, 2016-03-09 medicinskt ansvarig sköterska Maria 

Larsson. Tjänsteskrivelse 2016-03-09.  

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(14) 

Sammanträdesdatum 

2016-03-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 Dnr 2016/00025  

Socialförvaltningens kvalitetsplan 2016 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar kvalitetsplan för 2016.  

Sammanfattning av ärendet 

2008 antog Socialnämnden ett kvalitetsledningssystem som innefattar 10 

olika kvalitetsområden med huvudsaklig utgångspunkt i Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd. Fr.o.m. 2012-01-01 trädde Socialstyrelsens 

nya föreskrifter och allmänna råd gällande ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) i kraft varvid kvalitetsledningssystemets 

disposition behövde omarbetas för att tillgodose de nya riktlinjer som 

Socialstyrelsen beslutat om. Med utgångspunkt i de områden som SOSFS 

2011:9 fastslagit, samt de områden som Socialnämnden tidigare beslutat om, 

har en plan för kvalitetsarbetet upprättats som innefattar de kvalitetsinsatser 

som ska genomföras under 2016.  

2016 års upplaga av socialförvaltningens kvalitetsplan är ett levande 

dokument som fortlöpande kommer att revideras och uppdatetras allt 

eftersom nya ålägganden, uppdrag och kvalitetsinsatser tillkommer. Dessa 

justeringar i kvalitetsplanen kommer att redovisas för nämnden i samband 

med uppföljningarna av kvalitetsplanen. Uppföljning av det årliga 

kvalitetsarbetet sker i samband med socialförvaltningens bokslutsperioder.  

 

I 2016 års kvalitetsplan prövas dessutom ett nytt upplägg där vi förtydligar 

de planerade kvalitetsinsatserna utifrån tre olika grupperingar/områden;  

1. politiska mål  

2. internkontroll  

3. övriga kvalitetsinsatser.  

Beslutsunderlag 

Förslag på kvalitetsplan för 2016. Tjänsteskrivelse 2016-03-08 Christian 

Olars 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(14) 

Sammanträdesdatum 

2016-03-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr 2016/00004  

Delegeringsbeslut-2016 

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) 

 Tillsvidareanställningar 

 

 Ledighetsansökningar   
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§ 28 Dnr 2016/00005  

Meddelande-2016 

 Inga meddelande finns idag   

 

 


