
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2016-10-24 1 (25) 

Socialnämnden 

  

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-16.30 
 

Beslutande 

Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande 

 Jonas Wittink (MP)      

            Birgitta Floresjö (C)    

 Barbro Wallin (M) 

 Marie Karlsson (L)  
 

Tjänstgörande ersättare Margreth Göransdotter (S) tjänstgörande för Ingels Maria Stigsdotter (S) 

 Anders Eriksson (MP) tjänstgörande för Lars Ljungman (KOSA)  
  

Övriga närvarande   

Tjänstemän Malin Lindén Ohlsson, socialchef §§ 86-95 

 Torben Stenberg, enhetschef integration §§ 74-75 

 Yvonne Jacobsson Arons, verksamhetschef IFO §§ 86-87,89,91,93,94 

 Jenz Ek, ekonomiavdelningen § 88 

 Karin Halvarsson, ekonomiavdelningen § 88 

 Erika Eriksson, ekonomiavdelningen § 88 

 Josephine Kimura, socialsekreterare/mottagning, Barn- och familj § 98 
  

 

Övriga närvarande David Rönnergård, boendehandledare, del av § 86 

 Javad Heydari, del av § 86 

 

  
Justering 

Justerare Birgitta Floresjö (C)  

   
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-10-31 
 

Justerade paragrafer §§ 86-101 
 

 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Margareta Marjeta 

  
Ordförande  ____________________________   

 Ann-Gret Olsson (S) 

  
Justerare  ____________________________   

 Birgitta Floresjö (C)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2016-10-24 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-10-31 Datum då anslaget tas ned 2016-11-21 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Margareta Marjeta 
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 SN/Dnr 2016:26/00 

Sn § 86 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Socialnämndens beslut 

1. Verksamhetsrapport från socialförvaltningen läggs som information till 

protokollet.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningens verksamhetsrapport, daterad 2016-10-19, har delgetts 

socialnämndens ledamöter inför dagens sammanträde.  

 

Torben Stenberg, verksamhetschef integration, informerar om aktuell 

situation runt mottagandet av nyanlända som anvisas till kommunen för 

bosättning samt om verksamheten för ensamkommande flyktingbarn/unga.  

 

Boendehandledare David Rönnergård, som arbetar med ensamkommande 

unga i utslussningsfasen på hem för vård och boende (HVB) i Gagnef och 

Javad Heydari, en av ungdomarna i utsluss, har bjudits in för att berätta om 

arbetet och vilket stöd ungdomarna kan erbjudas och behöva under sista 

perioden efter att ha flyttat ut från kommunens (HVB) till utslusslägenhet 

med utökat eget ansvar.  

 

Information 

Från april har 4-5 nyanlända anvisats varje månad till Gagnefs kommun för 

bosättning. I många fall är det ensamhushåll. Det pågår ett ständigt sökande 

av boendelösningar för att ha boende klart när det kommer en avisering om 

ankomst av nyanlända till kommunen. Inför 2017 ser antalet ut att bli ca 10 

personer färre än beräknat men boendefrågan är fortsatt akut. Också för att 

tillgodose behovet för de som kommit som ensamkommande flyktingbarn 

och nått den mognad att de är redo för egna hem. En arbetsgrupp för en 

långsiktig strategi gällande kommunens lokal- och bostadsbehov är tillsatt 

av kommunchefen.  

 

Vad gäller ensamkommande flyktingbarn så är inströmningen till Sverige 

fortsatt låg. Under 2017 ska nya ersättningsregler ersätta dom tidigare 

avseende placeringar av ensamkommande barn. Det är fortfarande oklart 

exakt hur ersättningen kommer att se ut och hur det kommer att påverka 

verksamheten.  

     Forts. 
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Forts Sn § 86 

 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport, socialförvaltningen, 2016-10-19, 11 sidor 

  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2016-10-24 5 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 SN/Dnr 2016:34/04 

Sn § 87 

 

Ekonomisk rapport – Prognos 2016-09-30 
 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga prognos 2016-09-30 Socialnämnden till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Prognosen för september visar på ett underskott på 843 tkr för hela 

nämnden, vilket är 0,4 % av budget. Äldreomsorgen prognostiseras ett 

överskott på 1,4 mnkr. Individ- och familjeomsorgen prognostiseras ett 

underskott på 1,3 mnkr och LSS prognostiseras ett underskott på 1mnkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-10-21, en sida 

Budgetuppföljningsprognos 2016-09-30 Socialnämnden, tre sidor 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen + handling 

------------------------------------ 

Kommunsekreterare  
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Sn § 88 

 

Socialnämndens ärendebalanslista 
 

Socialnämndens beslut 

1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från 

socialnämndens ärendebalanslista. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen har gått igenom socialnämndens ärendebalanslista.  

Nedan uppräknade uppdrag är slutförda och kan avslutas: 
 

Forts. 

 

 

Datum / § Ärenderubrik 

Kf 161006 § 167 

Ks 160630 § 110 Sn 160627 § 70 

SN/2016:99/04 

Begäran om investeringsmedel för åtgärder 

vid Tjärnsjögården 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avsätta investeringsmedel till Tjärnsjögården för 

omklädningsrum och yttre miljö till en summa av 

1600 tkr. 

2. Utföra arbetet i samband med ombyggnationen på 

Solgården. 

3. Att arbetet finansieras genom upptagande av lån, 

1600 tkr. 

Kf 161006 § 163 

Ks 160920 § 119 

Sn 160418 § 39 

Kf 151210 § 237 

SN/2015:199/02 

Motion om att prioritera arbetet med att minska 

kostnaderna 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avslå motionen. 

Kf 161006 § 157 

Ks 160920 § 113 

Sn 160307 §  

Kf 130610 § 78 

SN/2015:143/73 

(2013:418/73) 

Medborgarförslag till om- och nybyggnad av 

Gagnefsgården 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avslå medborgarförslaget. 

Kf 161006 § 162 

Ks 160920 § 118 

Sn 160523 § 56 Kf 150305 § 17 

SN/2015:87/28 KS/2014:1077/28 

Motion om att utreda en flytt av vårdcentralen och 

Folktandvården 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avslå motionen. 
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Forts. Sn § 88 

 

Beslutsunderlag 

Ärendebalanslista för socialnämnden, 2016-10-24, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Sn sekreterare 

Admin, U.J 
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 SN/2016:101/79 

Sn § 89 

 

Länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottagningar 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den länsövergripande överenskommelsen 

om ungdomsmottagningar 

2. Socialnämnden tecknar ett lokalt avtal som reglerar den lokala 

verksamheten och fastställer ansvars- och kostnadsfördelning mellan 

parterna. 

 

Sammanfattning 

Region Dalarna har utarbetat ett reviderat förslag om länsövergripande 

överenskommelse om ungdomsmottagningar. I förslaget har man 

presenterat ändringar i de två punkter som tidigare inte godkändes av alla 

parter. Det gäller lokaler, som i förra förslaget skulle bekostas av 

kommunen. Dessa föreslås i stället bli reglerade i lokala avtal. Det andra 

gäller övre ålders-gräns som fastställdes till 24 år. Förutsättningarna för 

verksamheten varierar över länet och övre åldersgräns blir nu 20 år, med 

möjlighet att lokalt komma överens om höjd ålder upp till 24 år. Unga upp 

till 20 år kan välja vilken ungdomsmottagning i länet de vill besöka. 

Ärendet är väl förankrat hos länsnätverk förvaltningschefer inom hälsa och 

välfärd och tillstyrkes av rådet för välfärdsutveckling.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 2016-10-14 

Missiv, Region Dalarna, 2016-06-15, en sida med bilagor 1-3: 

1) Protokollsutdrag, Direktionen, Region Dalarna, § 140 160615, 1 sida 

2) Tjänsteskrivelse, Region Dalarna, 2016-05-10, 3 sidor 

3) Samverkansöverenskommelse, Länsövergripande överenskommelse 

om ungdomsmottagningar, 2016-01-11—2019-10-31, Region 

Dalarna, 5 sidor   

 

Protokollsutdrag 

Region Dalarna 

Kommunstyrelsen (rapport) 

Saga/Bus 
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 SN/Dnr 2016:96/70 

Sn § 90 

 

Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till 
stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst 
 

Socialnämndens beslut 

1. Att tillsammans med övriga kommuner i landet finansiera en 

stödfunktion på SKL som fortsätter arbetet med att ge stöd till 

uppbyggnaden av NSK-S och utvecklingen av programråd  

tillsammans med landsting och regioner till en summa av 3 500 kr/år 

under åren 2017-2018. 

 

Sammanfattning 

I syfte att stärka utveckling mot en kunskapsbaserad praktik inom social-

tjänsten har regeringen och SKL kommit överens om att stödja 

uppbyggnaden av strukturer för sådan utveckling mellan åren 2009-2016. 

Det har skett genom årliga överenskommelser som i vissa fall ställt krav på  

motprestation för att få del av stimulansmedel. Dessutom har medel fördelats  

regionalt till uppbyggnaden av gemensamma stödfunktioner. Syftet har varit  

att skapa långsiktigt hållbara stödstrukturer samt att dessa framöver också ska  

finansieras av huvudmännen. 

 

Då förfrågan om förlängd svarstid lämnats från flera kommuner, däribland  

Gagnef, förlänger SKL datumet för i svar i ärendet till den 31 oktober 2016.  

Aktuell fråga 

Den aktuella frågan gäller NSK-S, ett nationellt forum för kunskapsutveckling 

inom socialtjänsten. Kommunerna representeras där med en förvaltningschef 

från varje län/region och dessutom ingår SKL centralt samt vissa av statens 

berörda myndigheter.  

NSK-S prioriterar olika angelägna utvecklingsområden och bemannar också 

t ex programråd inom dessa för att arbeta fram riktlinjer och sprida evidens-

baserad kunskap. Dessa underlag ska medverka till mer likvärdig vård och 

omsorg över landet. 

 

Forts. 
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Forts. Sn § 90 

Finansiering 

Den kommunala kostnaden för att driva NSK-S beräknas till 3,4 mnkr/år och 

fördelas mellan alla kommuner efter kommunstorlek. Detta gäller för åren 

2017-2018. För Gagnefs kommun blir det 3500 kr/år. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-10-06, 2 sidor 

Meddelande från styrelsen nr 10/2016, SKL, 2016-06-10, 2 sidor 

Rekommendation, SKL, 2016-06-10, 5 sidor 

Kostnadsfördelning mellan kommunerna, 9 sidor  

Förteckning av ledamöter i NSK-S, 9 sidor, 3 sidor 

 

Protokollsutdrag 

Sveriges Kommuner och Landsting, avd. Vård och Omsorg 

Kommunstyrelsen (rapport) 

------------------------------------ 

Kommunsekreterare 

Kommunchef 
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                      SN/Dnr 2015:8/04 

 

 

 

 

Sn § 91 

 

Kommunens ekonomiska målsättning 2016 – socialnämndens 
förslag på åtgärder 
 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden hänvisar till tidigare beslut, SN § 78 160912, gällande  

åtgärder för en budget i balans 2016 samt senaste budgetuppföljnings- 

prognos för socialnämnden som svar i ärendet avseende kommunens  

ekonomiska målsättning 2016. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen behandlade 2016-09-20 Gagnefs kommuns delårsrapport 

per 2016-07-31. Rapporten visade ett överskott på 9,8 mnkr vilket är 1,9 

mnkr sämre än budget. Prognosen för kommunen som helhet visar på ett 

överskott på 6,2 mnkr vilket är 5,1 mnkr sämre än budgeterat.  

 

I tilläggsförslag fick kommunchef i uppdrag att tillse att respektive nämnd 

ska redovisa förslag till kommunstyrelsen på hur den ekonomiska 

målsättningen om 2 % överskott kan uppnås 2016. 

 

Socialnämnden behandlade ärende angående budget i balans vid 

sammanträde 2016-09-12. Aktuell budgetuppföljningsprognos visar även på 

en minskning av underskottet för 2016.  

 

Socialnämnden hänvisar till beslut, Sn § 78 160912, samt aktuell budget-

uppföljningsprognos som svar till kommunstyrelsen avseende förslag på 

åtgärder.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-10-19, 1 sida 

Protokollsutdrag, Ks § 123 160920 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

------------------------ 

Kommunchef 

Kommunsekreterare 
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                                                                                     SN/Dnr 2016:88/73 

 

 

 

 

Sn § 92 
 

Flytt av Dala-Floda gruppboende 
 

Socialnämndens beslut 

1. Flytta över fastigheten Dala-Floda gruppboende till Tekniska  

förvaltningen  

2. Använda Dala-Floda gruppboende som boende för nyanlända  

med uppehållstillstånd. 

Sammanfattning 
Då våning 3 på Solgården saknade finansiering med 6,1 mkr beslutade  

socialnämnden att flytta platserna och budgeten från Dala-Floda grupp-

boende till Solgården. Dala-Floda gruppboende stänger senast när Solgården 

öppnas. Det beräknas ske i november 2016. 

Förskolan har utrett om de kan använda Dala-Floda gruppboende till 

förskola men i utredningen framkom att det skulle bli för kostsamt att 

anpassa till förskola. Socialförvaltningen har behov av lägenheter för 

nyanlända med uppehållstillstånd och Dala-Floda gruppboende motsvarar 

de krav som ställs med små förändringar. Det är sex lägenheter och en del 

gemensamhetsutrymme i byggnaden. 

2020-2021 finns behov av ett nytt LSS-boende och Dala-Floda gruppboende 

motsvarar de krav som finns för ett sådant boende. Socialförvaltningen vill 

således i samband med att vård och omsorg flyttar ut från Dala-Floda grupp-

boende, lämna över byggnaden till Tekniska förvaltningen för att de ska 

hyra ut till nyanlända i samverkan med Integrationsverksamheten. Tekniska 

förvaltningen bör dock att ha i åtanke att byggnaden förväntas återlämnas 

till socialförvaltningen i samband med att behovet av ytterligare LSS-

boende uppstår i början på 2020-talet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-10-18, 1 sida 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen (rapport) 

--------------------------------- 

Tekniska förvaltningen  
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                                                                             SN/Dnr: 2016:146/04 
 
 
 
 
 
Sn § 93 

 
Intern kontrollplan 2017 
 

Socialnämndens beslut 

1.   Intern kontrollplan 2017 för socialnämnden antas med följande  

      utvalda kontrollområden; 

1. Ungdomar i riskzon 

2. Bostäder för nyanlända och EKB 

3. Brist på särskilda boendeplatser 

4. Personalförsörjning 

5. Medborgaren i fokus (hur möta individuella behov och önskemål) 

6.   Behov av praktikplatser och sysselsättningsplatser 

 

Ärendebeskrivning 

Definition av intern kontroll 

Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, 

nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att 

kommunens mål uppnås på följande områden: 

 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 tillförlitlig finansiell rapportering 

 efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

 

Lagkrav 

Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7 §: 

 

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten  

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt  

de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den  

interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt  

tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal ange- 

lägenhet med stöd av 3 kap.16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). 

 

Ärendets beredning 

Det görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och 

verksamheter inom ansvarsområdet. Det gäller att hitta svaga punkter i 

processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår.  

 

Forts. 
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Forts. Sn § 93 
 

Socialförvaltningens enheter har identifierat åtta områden som bör åtgärdas 

och följas upp. Fem av dessa ligger på nivå av högsta prioritet och 

omgående behov av åtgärd. Förvaltningen har lämnat riskanalysen utan 

förslag till beslut.   

 

Förslag till beslut 
Socialnämnden enas om förslag att samtliga områden inom högsta 

riskvärdet ska prioriteras i den interna kontrollen 2017; område 1, 2, 3, 4 

och 8. Samt ett område på medelrisk (oacceptabel) nivå; område 5. 

 

1. Ungdomar i riskzon 

2. Bostäder för nyanlända och EKB 

3. Brist på särskilda boendeplatser 

4. Personalförsörjning 

5. Medborgaren i fokus (hur möta individuella behov och önskemål) 

8.   Behov av praktikplatser och sysselsättningsplatser 

 

Beslutsunderlag 

Riskanalys för Internkontrollen 2017, 2016-10-24, 7 sidor 

 

Protokollsutdrag 

Socialförvaltningen, verksamhetschefer och enhetschefer 
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 SN/Dnr 2016:27/02 

Sn § 94 
 
Kartläggning av arbetsmiljön - uppföljning  
 
Socialnämndens beslut 

1.   Rapporten läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning  

Den nya organisationen med en gemensam chef för hela socialförvaltningen  

hade i december 2015 varit i drift drygt ett år. Det hade varit ett år med hög  

arbetsbelastning inom många verksamheter och inom ett fåtal har det varit hög  

omsättning på personal. 

 

Det kom signaler till politiker om att ohälsan hade ökat inom förvaltningen och  

några enhetschefer och socialsekreterare valde att avsluta sin anställning och  

uppger att det är på grund av stress som följd av arbetsbelastning, otydlighet och  

brist på stöd.  

Organisationen har varit i ett expansivt läge på grund av: 

 Integrationen, utökat boende och mottagande av nyanlända 

 Ökat behov av handläggare för ensamkommande ungdomar 

 Behov av att även fatta biståndsbeslut på insatser i särskilt boende 

 Byggnation av ny LSS-bostad 

 Brist på boendeplatser inom särskilt boende 

 Byggnation av ett boende till Solgården; ett tillfälligt boende för demenssjuka 

Beslut togs att anlita Adleva, företagshälsovård och personalutveckling AB, för att  

genomföra en kartläggning av den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön. 

Genomförande och slutlig rapport 

Arbetsmiljöenkät från Adleva har gått ut till samtliga anställda inom social- 

förvaltningen. Resultaten har tidigare redovisats till socialnämnden och samtliga  

verksamheter. Varje enhet har med utgångspunkt av de riskområden som belysts  

i kartläggningen gjort en riskanalys som inlämnats genom enhetschefen till  

socialchefen. En slutlig rapport till nämnden har sammanställts. 

Forts. 
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Forts. Sn § 94 

Beslutsunderlag 

Rapport ”Arbetsmiljökartläggning i socialförvaltningen 2016”,  

socialförvaltningen, 2016-10-20, 32 sidor 

 

Protokollsutdrag 

Socialchef 
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                       SN/Dnr 2015:119/01 

 

 

 

 

Sn § 95 

 
Styrgrupp - äldreboende 
 
Socialnämndens beslut 

1.   Rapporten läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Ann-Gret Olsson (S), ordförande, ger en muntlig rapport från styrgruppen 

avseende byggnationen av ett nytt demensboende i kommunen. 

Styrgruppen består av socialnämndens och tekniska nämndens  

presidium, kommunalråd och oppositionsråd, kommunchefen och tillsatt 

grupp av tjänstemän. Tjänstemannagruppen har i uppdrag av styrgruppen att 

ta fram beslutsunderlag i ärendet i samverkan med Projektledarbyrån 

Dalarna AB. 

 

Tidsplan 
En utredning med förslag på boendets placering ska lämnas till 

kommunstyrelsen för beslut i november 2016. Nästa steg är presentation av 

ett förslag på utformning och innehåll, i början av 2017. Ett boende ska 

enligt tidsplan vara färdigställt år 2020 under förutsättning av erforderliga 

beslut.  
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Sn § 96 

 
Socialnämndens sammanträdestider 2017 
 

Socialnämndens beslut 

1. Fastställa socialnämndens sammanträdestider för 2017 enligt följande: 

 13 februari 

 20 mars 

 24  april 

 22 maj 

 18 september 

 23 oktober 

 20 november 

2. Mötestiden är klockan 13.00. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har tagit beslut om mötestider för 2017. Föreslagna 

tider för socialnämnden utgår ifrån ekonomiärenden; bokslut, års-

redovisning och delårsrapport/delårsbokslut och budget. Samt ärenden 

från nämnd till kommunstyrelse och fullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Kf § 173 2016-10-07 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, socialnämnden 

Socialförvaltning, samtliga avdelningar 

Kommunsekreterare 

Reception, IFO 

Reception, kommunkontoret  

Kommunikatör C.S. 
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Sn § 97 

 
Individ- och familjeomsorgsutskottets sammanträdestider 2017 
 

Förslag till beslut 

Socialnämndens beslut 

1. Fastställa individ- och familjeomsorgsutskottets sammanträdestider för 

2017 enligt följande: 

       23 januari 

       27 februari 

         3 april 

         8 maj 

       12 juni 

         4 september 

         2 oktober 

         6 november 

        11 december 

2. Mötestiden är klockan 13.00. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, socialnämnden 

Socialnämndens förvaltning, samtliga avdelningar 

Enhetschefer 

Nämndsekreterare 

Reception, IFO 

Reception, Kommunkontoret 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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Sn § 98 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt kapitel 2 § 7 st 1  
föräldrabalken (Sekretess) 
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                     SN/Dnr 2016:92/70 

 
 
 
 
Sn § 99 

 
Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS 
(Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF- Kvartal 3 2016) 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till 

handlingarna. 

2. Rapporten vidarebefordras till kommunfullmäktige och revisorer.

  

Ärendebeskrivning 

Kommunen har skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte 

verkställts inom tre månader från beslutsdagen till IVO (Inspektionen för 

vård och omsorg). Från samma datum gäller även skyldigheten att 

rapportera in avbrott i verkställigheten om beslut inte verkställts på nytt 

inom tre månader från dagen för avbrottet.  

 

Rapporteringen ska till tillsynsmyndighet, kommunens revisorer och 

fullmäktige en gång per kvartal. Skyldigheten att rapportera gäller beslut i 

alla verksamheter enligt SoL. Omsorg om äldre och funktionshindrade (ÄO 

och OF), individ- och familjeomsorgen (IFO) samt beslut enligt lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

 

När ett beslut verkställs, som tidigare rapporterats som ej verkställt, ska 

nämnden anmäla detta till tillsynsmyndigheten och revisorerna. Datum för 

verkställighet ska då anges. Det ligger i nämndens intresse att underrätta 

tillsynsmyndighet och revisorer så att ärendet kan avföras från vidare 

granskning.   

Forts. 

Sammanfattning av rapportering till Socialstyrelsen enligt 16 kap 6 f § 

SoL, 3:e kvartalet 2016 

IFO:  

Beslut som har avslutats/verkställts: 
 Det fanns inget att rapportera. 

Ej verkställda beslut: 
 Kontaktperson till flicka, beslut fattat 2016-06-30 

Forts.  
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Forts. Sn § 99 

OF: 

Beslut som har avslutats/verkställts: 

 Bostad för vuxna enligt 9.9 § LSS till man, beslut fattat 2015-02-02 

 Bostad enligt 9.9 § LSS till kvinna, beslut fattat 2015-05-29 

 

Ej verkställda beslut: 

 Det fanns inget att rapportera.  

 

ÄO: 

Beslut som har avslutats/verkställts: 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2016-02-08 

 

Ej verkställda beslut: 
 Permanent bostad till man, beslut fattat 2014-12-11 

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2015-05-24 

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2015-08-27 

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2015-09-24 

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2015-12-21 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2016-04-07 

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2016-04-07 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2016-05-02 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2016-05-12 

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2016-05-19 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2016-05-20 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2016-05-25 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2016-06-16 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2016-06-23 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

Revisorer 
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Sn § 100 

Rapporter 
 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet.  

 

Rapporter 

1. Klagomål avseende vården vid bostad med särskild service för vuxna –  

IVO:s beslut 
Beslut 

Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet.  

(SN/Dnr 2015:56/73) 

2. Pu § 34 160906 – Heltid som norm och inga delade turer 

Protokollsutdrag 

SN/2016:86/02 (KS/2016:122/02) 

3. Kf § 167 161006 – Begäran om investeringsmedel för åtgärder på  

Tjärnsjögården 
Protokollsutdrag 

SN/2016:99/04 (KS/Dnr 2016:156/04) 

4. Kf § 171 161006 – Revidering av arbetsmiljöpolicy 

 Protokollsutdrag 

(KS/2016:168/02) 
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Sn § 101 

 
Anmälan av delegationsbeslut  
 

Socialnämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbeslut förtecknade i dagens protokoll 

godkänns.  

 

Ärendebeskrivning 

Delegationsordningen för socialnämnden antogs Sn 160912 § 79. 

Delegationsbeslut ska fortlöpande redovisas till socialnämnden.  

 

Individ- och familjeomsorgsutskottet (Ifou) 

Protokoll, Ifou 161003: §§ 115-116 

 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

Delegationsbeslut (IFO-verksamheten) 1 september-23 oktober 2016,  

kronologiskt utdrag ur Procapita (förvaras i socialkontorets arkiv) 

• Delegationsbeslut (ÄO) 1 september-23 oktober 2016 

• Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS/psykiatriverksamheten) 

1 september-23 oktober 2016 

 

Ordförandebeslut 

2016:12b; Upphandling HVB vuxna med missbruk och upphandling  

                  konsulentstödd familjehemsvård genom SKL kommentus  

                  inköpscentral, 160420 

2016:20; Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, 160923 

2016:21; Handräckningsbegäran enligt 43 § LVU, 160923 

2016:22; Beslut om hur vården ska ordnas enligt 11 § LVU, 160923 

2016:23; Omedelbart omhändertagande ska upphöra enligt 9 § 3 st LVU,      

               160926 (hänvisning till 2016:20) 

2016:24; Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, 161003 

2016:25; Beslut om hur vården ska ordnas enligt 11 § LVU, 161003 

2016:26; Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, 161005 

2016:27; Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, 161007 

2016:28; Beslut om hur vården ska ordnas enligt 11 § LVU, 161007 

Forts.  
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Forts. Sn § 101 

2016:29; Omedelbart omhändertagande ska upphöra enligt 9 § 3 st LVU,      

               161018 (hänvisning till 2016:25) 

2016:30; Beslut om hur vården ska ordnas enligt 11 § LVU, 161018 

 

Verksamhetschef, Individ- och familjeomsorg och LSS 

2016:01; Nr 7.2: Beslut att utse ombud att föra socialnämndens talan i mål och  

               ärenden i allmän förvaltningsdomstol och allmän domstol, 2016-10-03 

 

 


