Gagnefs kommun

Innehållsförteckning

Socialnämnden 2017

2017-01-23
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Detaljbudget 2017 socialnämnden
Avsägelse från uppdrag som ersättare i individ- och familjeomsorgsutskottet – Ingels
Maria Stigsdotter (S)
Val av ersättare i individ- och familjeomsorgsutskottet (S)
Anhörigråd inom särskilt boende
Omorganisation av integrationsverksamheten gällande ensamkommande barn
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Tillsyn gällande nödvändiga insatser för att personer mellan 15 och 25 år ska få hjälp att
komma till rätta med sin missbruks-problematik
Avgift vid sent avbokade besök inom hemtjänsten
Verksamhetsrapport - Socialförvaltningen
Socialnämndens ärendebalanslista
Bokslut 2016 – Socialnämnden
Revisionsplan 2016; Granskning av socialnämndens ledning, styrning och uppföljning av
verksamheten – slutrapport
Proaktiv uppföljning i hemtjänst
Loggningskontroller inom HSL 2016 – återrapportering
Avtal för en gemensam ungdomsmottagning mellan Borlänge, Gagnef och Säters
kommuner
Utse två representanter från socialnämnden till anhörigråd inom särskilda boenden – enligt
arbetsordningen
Socialnämndens delegationsordning – revidering
Rapportering till inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS – Kvartal 4 2016
Rapporter
Anmälan av delegationsbeslut
Ny tjänst som integrationskoordinator
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Avsägelse från uppdrag som 1:e vice ordförande i individ- och familjeomsorgsutskottet –
Lars Ljungman (KOSA)
Val av 1:e vice ordförande i individ- och familjeomsorgs-utskottet (KOSA)
Ombudgetering av investeringsmedel

2017-03-20
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Verksamhetsrapport Socialförvaltningen
Socialnämndens ärendebalanslista
Verksamhetsberättelse 2016 Socialnämnden
Budget 2018 – behovsbeskrivning socialnämnden
Revisionsrapport ”Granskning av Socialnämndens ledning, styrning och uppföljning” –
svar
Socialnämndens delegationsordning
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Rapporter
Redovisning av delegationsbeslut
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Ökat behov av korttidsplatser – Begäran om utökning av budget 2017
Verksamhetsrapport Socialförvaltningen
Socialnämndens ärendebalanslista
Ekonomisk prognos 2017-03-31
Kvalitet i särskilt boende – rekommendation från SKL
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2016
Socialnämndens delegationsordning – revidering
Rapportering till inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS
Rapporter
Anmälan av delegationsbeslut
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Socialförvaltningens verksamhetsrapport
Socialnämndens ärendebalanslista
Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Socialnämnden
Samordnare inom särskilda boenden – Information
Avlösning i hemmet/anhörigstöd – utredning av insatser
Medarbetarenkät 2017 Gagnefs kommun – Redovisning Socialförvaltningen
Överenskommelse om samverkan mellan socialtjänsten, öppenvårdspsykiatrin och
primärvården i Gagnefs kommun
Rapporter
Anmälan av delegationsbeslut
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Omorganisation av integrationsverksamheten gällande ensamkommande barn
Budget i balans – uppföljning

2017-09-18
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Godkännande av närvaro
Begäran om utökad budget för socialnämnden 2017 och 2018
Fortsatt utökning av platser på Rödklövern 171001-171231
Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Socialnämndens ärendebalanslista
Personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning - information
Tillsyn av arbetsmiljön för enhetschefer inom LSS-verksamheten - Redogörelse av
åtgärder till Arbetsmiljöverket
Villkorlig frigivning; förstärkta åtgärder mot återfall i brott (SOU 2017:61) - Remiss
Klargörande angående anhörigbosättning
Utveckling av Hälso- och sjukvårdsorganisationen inom Gagnefs kommun
Planering av lokalbehov
Socialnämndens delegationsordning - Förslag till revidering
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Arvoderad anhöriganställning
Ansökan enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken om särskilt förordnad vårdnadshavare (Sekretess
enligt OSL 26.1)

§ 68
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Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt SOL och
LSS (avser IFO, ÄO, OF - Kvartal 2 2017)
Rapporter
Anmälan av delegationsbeslut
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Motion om att inrätta ett stipendium
Arvode till gode män för ensamkommande barn – revidering av riktlinjer
Nya lokaler för socialförvaltningen
Socialförvaltningens verksamhetsrapport
Socialnämndens ärendebalanslista
Budgetuppföljningsprognos 2017-08-31 Socialnämnden
Korttidsavdelning Rödklövern, Älvudden
Uppföljning av ny förvaltningsorganisation
Intern kontrollplan 2017 – Delårsredovisning
Mål för socialnämnden 2017 – Delårsredovisning
Intern kontrollplan 2018
Mål för socialnämnden 2018
Yttrande enligt 4 kap 10 § FB om adoption
Socialnämndens sammanträdestider 2018
Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts sammanträdestider 2018
Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS (avser IFO, ÄO, OF – Kvartal 3 2017)
Rapporter
Anmälan av delegationsbeslut
Förslag på kommuntal 2018 avseende anvisning av nyanlända – remissvar
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Socialnämndens budget 2017 – redovisning av åtgärder för en budget i balans
Socialförvaltningens verksamhetsrapport
Socialnämndens ärendebalanslista
Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31 Socialnämnden
Detaljbudget 2018 socialnämnden – överläggningsärende
Kommuntal för anvisning av nyanlända 2018 – Länsstyrelsens beslut
Nattpatrullen – omorganisation
Socialnämndens delegationsordning – förslag på revidering
Förslag till kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering; Gagnef,
Leksand, Rättviks och Vansbro kommun 2018-2022
Rapporter
Anmälan av delegationsbeslut

2017-12-11
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Detaljbudget Socialnämnden 2018

